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NOSSA CAPA
*
Na capa desta edição, estamde
pamos a mais recente pose
Zezé Fonseca, festejada rádiode
atrii que, após um período
descanso, retornou ao microfone, firmando contrato de exclusividade com a Rádio Tupi.
,»-••
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ha muito deviam es a
Cantores
que
sentimental.
de Sm
a recomendámos so tem a boa
locutores
que
losentados,
^ftTi-ioHp nrristas eme de apresentavel nada tem, ai esiau,
a ve-,
Sados^ty^ tirLdo
^^$$8?pena de cair em ato
o bòibertoe muito bem abertos, sobProfundamente
enraiE' ura mal antigo.
d 7n usUca"
muito pior em outros
r"do e no isso de difícil conserto. Foi
«ggg?
tempos nao se pode negar. Se persisto po^o
1n entavU_
camaradagem, o futuro do nosso Kadiose estará
agisse com o-ce e
mente comprometido. Melhor seria que arriscar-se a tanto.
mo, deixando o coração. Mas quem vai
aque
Muitas vezes, os que poderiam iaze-lo, sao justamente
les que se penduram em balaustres duvidosos...
programa que êle
E' um erro o anunciante pensai; que oPecamos,
aliás, em
nátiwma deve ser feito ao seu gosto.
Quase sempre
no ^Rádior por essa lamentável mentalidade
vendei
o patrocinador julga por si o programa destanadea
o a ncian e
seus produtos. Ora, acontece que muitas vezes
Uno
é "fan" de Bacb, mas vive de rendas de seu armarmbo.
de nusvai querer então que a emissora faça um programa definha
cas selecionadas se o público que compra carreteis
excrn
. nga!
e fitas de seda, só gosta dos sambas de Jorge \ como
compaia
pio hão vale como um fato, mas tao somente, de
ção. Preciso se torna que os patrocinadores dos programações
que labutam
radiofônicas saibam confiar na experiência
reações
nos bastidores dos estúdios, acostumados a todas as
si,
do público. O anunciante não deve fazer programa para
nem para sua família, nem tampouco para seus amigos.
estação apreQuando quiser saber do agrado daquilo que a
senta com a sua verba, vá procurar os resultados nas vendas
do produto anunciado. Infelizmente, porém, no Radio da nossa
se
terra ainda se anuncia muito por espírito de vaidade. .Nao
excepode negar que grandes empresas encontram no Radio
lente veículo de venda para seus produtos e elas próprias reconhecem isso. Mas não se poderá negar também que ainda
impera em muitos casos, o instinto vaidoso de quem anuncia.
São os piores anunciantes.
'
1
NCOS
DOU
ANSEUÍO
/v

AOS SRS. ANUNCIANTES E AGENCIAS
DE PUBLICIDADE
desta
Com o presente número deixa a chefia de Publicidade
bons servirevista o sr. Arnaldo Paes Figueiredo, a quem devemos
Uotiros e ao qual agradecemos pelo muito que colaborou conosco
«
ele
que
não
permitem
sua
de
parte,
imperiosos,
vos
çontmu,j
e
h°nest™™ejj™;:':
competência
ocupar o posto onde demonstrou
A partir de agora Wgfg
nuando. porém, como nosso colaborador.
assume oeonProc de mia
LTDA.,
LOGEATIDEY
PUBLICIDADE
Temos
publicidade para esta revista.
^^^J^SM
comunicação aos.srs. anunciantes ^"'jf.^^^GHARDEY
PLBLIUDAÜL LUW
certos de que, como nós, vêem na
competenlemente «J*»**"
TTDAuJa organizo cônsçiae
dos referidos assuntos de publicidade. A DIREÇÃO
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PROGRAMA DIGNO de UMA CLASSE
0 "SESC" CARIOCA, patrocina esse programa, que é dirigido por babí

¦
fô

.•

¦-

DE OLIVEIRA — ARTISTAS-COMERCIÁRIOS QUE SE CONSTITUEM EM RISONHAS PROMESSAS PARA O NOSSO "BROADCASTING"
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA E
SILVA, O IMPULSIONADOR DESSE MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, QUE CONGREGA OS COMERCIARÍOS

O repórter, a procura de motivo para uma "Mg-reportagem"
que pudesse justificar o interêsse dos nossos leitores, lembrouse de um programa de auditório
irradiado pela Tupi, aos sábados,
das 18 às
19 horas,
intitulado
"Hora do Comerciado",
que, sob
o patrocínio do SESC Carioca, e,
dirigido artisticamente por Babí
de Oliveira, proporciona oportunidade aos comerciários que têm
tendências artísticas, a se desenvolverem e mostrarem as suas
qualidades.
Se pensou, melhor
agiu... E ei-lo na Tupi, vendo
e ouvindo aquele desfile e aqueIas vozes, moças,
todas oriundas das
classes que
labutando
diariamente,
ainda
encontram
tempo para dar vasão às suas
aptidões artísticas. O auditório
estava repleto de famílias
que,
entusiasmadas,
aplaudiam
os
seus preferidos.
orientadora e diretora
^Como
desse programa está Babí de Oliveira, nome consagrado no meio
radiofônico, não só pelas suas diversas modalidades de fazer radio, bem como pela sua simpatia
e o seu gosto artístico, que fazem um todo uniforme. Lá estava ela, toda movimento, o;ra
¦aconselhando a um,
ora ccrrioutro,
gindo
sem nunca esquecer qualquer deles.
Paralelamente as suas atividades artísticas, Babí exerce função de destaque no SESC. Achou, o reporter, de bom alvitre, escutá-la.
Não foi difícil. Muito atenciosa,
pôs-se à nossa disposição.'
A pianista Babí do Oliveira,
orientadora o diretora da "Hora do Comereiário", tendo ao
lado a cantora Lcnita Reis
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No clichê acima, vemos a pianista Babí de Oliveira — de branco,
em baixo, cercada de artistas e músicos que participam das audieões da "Hora dos Comerciários", que ó levada ao ar sob os
auspícios do SESC.
Que posso eu dizer para os
seus leitores? Inquiriu Babí.
Tudo o que achar interessante, -— respondemos.
Como deve saber, desde 1939
que luto por um Rádio melhor.
Tendo atuado em diversas emissoras cariooas, em todas elas procurei levantar o nível cultural e
artístico dos meus programas.
Não só como executante de programas, bem como nas minhas
composições musicais, tenho procurado trazer sempre a alma do
nosso povo aos ouvidos dos que

me escutam. Parece que tenho
conseguido o meu objetivo. Na
Bahia, onde estive em novembro
passado, a convite do seu Govêrno, realizei dois recitais de nossas músicas e obtive um êxito
bem confortador.
— Como chegou a ser diretora da "Hora do Comercia rio" ?

— Muito simples.
Temos
a
frente do nosso Departamento de
Divulgação do SESC carioca, um
E' o Dr. Antônio
entusiasta.
Carlos de Sousa e Silva. Moço,
cheio de nobres idéias, ele consicera o Rádio como um dos elementos essenciais para o desenvolvimento cultural e ar+ístico da
nossa gente. E r-omo o SESC, que
ê uma associação de classe cuja
finalidade primordial é pródigalizar benefícios de ordem material sem esquecer a pavte recreioeducativa, necessitava dar uma
oportuiidade a íudos os come':-

Abaixo, um aspecto do auditório da Rádio Tupi, quando na irradiação da "Hora do Comerciário". Como se pode verificar, a/
audiência do referido programa é das melhores
KSàSSsSS521^^^Si^i^^^^^^^ ü i'
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"Hora dos Comercia,. . ^^
revelados
««woto
pela
valores
svjn
fl
dos
üo
um
P«™um
piston
No clichê acima, vê-se o sambista, Caubi
legional dirigido por xvu&
pelo
acompanhado
número
um
interpretando
rios",
especial
Carlos. Já estão dando
múside
grupo
homogêneo
bem
caciários que se sentissem cyni
à questão das férias dos
atenção
o
exigência
que
única
A
cos.
pacidade artística, cie, em uma
empregados. Procurando proportodos
possam
que
faz
para
SESC
êsagradáveis e sem
palestra que tivemos, declinou
cionar férias
não só
vantagens,
essas
usufruir
se desejo, falando-me claramtndespesas para os mesmos. Já é
a
como materiais, é
recreativas
rauma
ou
ser
te que, por já
se ter senso de coletividade, não
carteira profisda
apresentação
ardialista, estar indicada para,
acha?
sional que o identifique como cotísticamente, dirigir esse prograPara finalizar queríamos que
merciário.
levou-a
idéia,
ma. Focalizada a
nos respondesse:
vemos, está satisPelo
que
outro
desse
conhecimento
ao
Como encara o aproveitada idéia.
êxito
o
com
feita
"HnArtur
Dr.
batalhador,
da
elementos
grande
desses
mento
VenceE não é para estar?
Braga Rodrigues Pires, Presidenra do Comerciário" em prograO
linha.
prograa
toda
em
mos
inte do SESC carioca, amigo
mas profissionais?
ma é escutado, tem freqüência de
condicional do comerciário. que
Com satisfação. Acredito no
as finalidae
preenche
auditório
a
que
autorizou
imediatamente
valor de muitos deles e nas poscriado.
foi
as
quais
es
d
para
rese concretizasse a idéia. E o
sibilídades artísticas desses que
—- E os comerciários são disde
um
punhado
está:
sultado aí
citei. Não queria terminar essa
com ondedicam
se
e
ciplinados
nossas
as
r.m
futuiros artistas para
fazer
sem
"Hora do Comercianossa palestra
à
tusiasmo
útil
paemissoras, e uma diversão
agradecimento ao Comercio cariono?"
E'
preciso
comerciários.
ra os
ca, que tanto amparo tem. dado
meu
do
—
motivos
dos
um
E'
moesses
não esquecer que todos
í,o SESC .podendo, dessa forma,
colaótimos
São
contentamento.
"parte
da
integrante"
ços são
essa organização, tanto trabalhar
devotados
Obedientes,
boradores.
vade
renovação
tão decantada
pela assistência social, cultural e
Estlmo-ps co"broadeascomigo.
solícitos
e
ao
lores, necessária
comerciário.
artística do nosso
mo se meus filhos fossem. E pating" nacional. Temor; um raAos Drs. Artur Braga Rodrigues
me estitambém
eles
rece
que
sambas,
que
de
cantor
paz, ótimo
o
e Antônio Carlos de Sousa e Sildizer,
devo
Aliás,
mam...
em
êxito
qualassegura o seu
va, tudo devemos pelo carinho
SESC é uma organização tão perChaestúdios.
nossos
dos
quer
com que sé devotam a essa nobre
à vonsentem
se
todos
feita
que
bom
Outro
Peixoto.
ma-se Caubi
causa.
tade. Ali há de fato, amparo
elementos é Lenita Reis, cantora
E, assim, transmitimos para os
colaboram para, o
Todos
.social.
nosso
programa.
revelada pelo
nossso leitores, as Impressões de
vinha
classe que
uma
de
bem
uma
com
graça
e
afinada
Muito
iPretora da "HoOliveira,
de
Babí
a
dos
esquecida:
muito
sendo
própria para a nossa música poia de Comerciário", comp >?i: a*a
Comerciários. Veja o que fazem
dirigiregional,
nosso
O
pular.
üft renome, e e>ím:*a pianista.
e Antônio
os Drs. Artur Pires
é um
do por Russo do Piston,
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TUPÍ, A
COMERCIA RIO"

OUÇAM AOS SÁBADOS, ÀS 18 HORAS NA RÁDIO
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PARA OS COMERCIÁRIOS
UM PROGRAMA DE COMERCIÁRIOS
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nesta última, a quantia de 400 cruzeiros mensais.
Anos depois, embora tivesse sido
reprovado nas provas de voz que
fizera na Ipanema, na Clube e na
Mayrink, Nelson resolveu tentar novãmente o rádio carioca.
Gravou um disco de acetato e foi
na
procurar o Carlos Galhardo,
pRA-9, que o levou à presença do sr.
Edmar Machado. Após rodar o
disco, o dirigente da Mayrink VeiNa
ga contratou-o imediatamente.
cantou ate
A-9, o nosso biografado
1941, ano em que se transferiu para
a qual
a Iládio Nacional, emissora
conse encontra preso por longo
trato.

II
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Nelson Gonçalves nasceu em 21
de junho de 1919, no Rio Grande do
Sul. Muito novo ainda, transferiu-se para São Paulo.
Na Faulicéia, antes de tornar-se
cantor de rádio, o criador de
"Adeus" exerceu a profissão de mecânico numa garage. Depois, trabalhou como garoão de um bar e,
finalmente, fêz-se campeão amador
de box, tendo posto "knock-out"
numerosos adversários.
Em 1937, ajudado pela sua prima
Sônia de Carvalho, ingressou no rádio, tendo feito a sua estréia na
PRA-5, Rádio São Paulo. Em seguida, atuou nas rádios Cultura, Cosmos e Cruzeiro do Sul, ganhando,

A

NELSON GONÇALVES
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DESFEITOS OS BOATOS
EM TORNO DE CARMEM
COSTA

fe

< ^,^^^4-

Carmem

Cosia,

Ifi

ês

^^^^^.>..^-.y'^4^^'^^^m-h

"Carmelitp",
a criadora de
e tantos outros sucessos

-Chamego'

.7-

3fe
4ís

GELADEIRAS
MÁQUINAS DE COSTURA ALFA
BICICLETAS HERCULES E PHILLIPS
RÁDIOS DIVERSOS
PAR&ER 51
MAQUINAS DE ESCREVER
ENCERADEIRAS ELÉTRICAS
MOTOR PARA MÁQUINA DE COSTURA
RELÓGIOS
FAQUEIROS.

1"

SEM ENTRADA, SEM FIADOR
Peca uma demonstração em sua residência

1191

RUA DO NÚNCIO N.° 14-B
(quase

esquina

de Visconde

do Rio

Branco)

Não faz muilo tempo espalha•ám-se grandes boatos em torno*
de Carmem Cosia. Ora, ninguém
seja a fe
desconhece quem
"Está
chegandi
criadora do
llnra- que Lanlo sucesso fez num
Carnaval de anos atrás. Pqis
bem: Carmem Cosia casou-se
Gom um oficial das torras armadas dos Estados unidos, de côr
branca, cavalheiro da alta sociedade ianque e com ele seguiu
Pouco
para os Estados unidos.
depois, alguns meses passados,
chegaram as notícias: Garmén
Co<la tinlia sido abandonada.
ptelo marido e estava gravemeute
enferma dos pulmões, vivendo a
•ciiMa da caridade alheia. Atumverdade.
çava-se que tudo era
Havia gente que tinha estadoo
com a artista e de;perto visto
drama que ela vivia.
•\uora Carmem Costa ja se cmcontra no Brasil outra vez. Feza.
uma temporada teatral com
Cia. de Ghianca de («areia. Para
desfazer aquelas notícias Ienebrosàs fomos procurá-la. A prir
meira impressão c ide aue tudo
Está sadia, jovial,
era
mostrando que tudo não passou.
de exagero sensacional. Contounos isto:
Realmente estive enferma.
quando esperava bebo, nos Es-&
lados bnidos. Perdi a criança
passei mal. Felizmente fui Iralada com todo carinho e fogo riquei boa.
!•; quanto aos desentendiméritos com o sen esposo?
Nunca houve dosarmoina:.
entre nós. Polo contrário nus vivemos uma vida de completa feliçidade. Viajámos muito e êle?
nunca se opôs á minha vida de
artista. Estive na Venezuela e
na Colômbia, cantando a música
do Brasil e visitei várias cidades
dos Estados Unidos. A mãe dc>
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cantora
dá
casamento
Q
brasileira Carmem Costa com
Koehler
americano
o major
deu o cue falar. Disseram que
êíc se arrependera pouco depois e que abandonara a esAçora Carmem
posa doente.
Costa está no Brasil e desmente tudo.

meu marido gosta imensamente
de mim e iodos os parentes dele
me lralam corri grande distinção.
Seul ín saudades do Brasil"?
Mniias. Agora porém ire>
mos ficar per aqui. Fixaremos
residência em Fortaleza, no Ceav;'., onde meu esposo estará a
serviço de sua Pátria.
— Pensámos que iria ficar no
Rio atuando em alguma emissora.
Realmente recebi várias
da Napropostas, inclusive uma
cioíial. Achei pouco, no entanto,
o que me ofereceram. Fm ^y-*^"'soes, pelo interior, possa ganhar

muito mais. Prefiro ]><>r isso nao
ficar como exclusiva de estações
do Ilio. Mesmo porque o meu domicílio vai ><>v agora ein Fort.aieza o\M\^ meu marido já instalou casa com todo o luxo o conlurto..
Ainda palestrámos mais algum
com a famosa criadora
[empo
do "Glklraègxr. Durante a .conversa cia. nos fez sentir a sua,
mágoa pela maldade de quem
espalhou os boatos a seu
aquepeito. Depois, sempre com

muito característica
a calm
em Carmem Costa, ela sorriu,
acrescentando:
A maldade humana quer
fazer prevalecer o preconceito
das raiais, ('orno eu sou de côr
f» o num marido é branco, não
afim item que eu possa viver feüz com èle. Mas enganam-se. Eu
o amo e ele a num, muito embora isso não seja da vontade de
muita gente.

A

Quem não se lembra
cm
daquele Ccvnavai "Escantou
se
só
que
tá chegando a hora''?
Costa
C o r m e m
Foi
música.
lançou
a
quem
Daí para cá ela ganhou fama e bons conViajou
tratos.
quase
toda a America, depois
bom
um
de realizar
casamento,
e já está
nós,
residindo
entre
Ceará.
atualmente no
e
cantando
Continua
seus discos são procuradíssimos.
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REVOLTA

"De médico e de louco cada um
tem um pouco", lá diz o velho
ditado. Até no Rádio isso iscoutece. Aqui estão nesta página
quatro poesias de gente que mi"bròadeasting" .
lita no nosso
ainda
humorísticas,
Poesias
bem. A primeira "Romance" é
de Paulo Roberto o festejado
produtor da Nacional. A segunda, ''Revolta", é de Çáspary o
"rádio-man" das "associadas".

Vaspary
Isso é demais! Qualquer dia
eu estouro de zangado;
é trabalhar a porfía
pra viver escravizado!
í

E assim, enquanto falava, i
Cortês, que era um bom rapaz,
gritava, gesticulava, |
sem olhar quem tinha atrás...
I
Depois de uma longa espera
sua esposa se apresenta
e diz, mui calma e sincera:
Qual o mal que te apoquenta?

A terceira é de Armando 31 igueis o conceituado cronista rade
diofônico; c a última é
Babo o humorista
Lamartine
que toda gente conhece. Leiam
os versos bem humorados e vejam como são interessantes.

í

Cortês, bravo a toda prova,
vai dizendo sem pigarro:
Ou compre vassoura nova
ou eu a casa não varro! l

DINIZ

Um-...

dois

...

um...

MAGALHÃES

dois...

Fora
dois...
[da cama,
a patroa

um...

Também, pula
salta a copeira.
que, com cara de leoa
se vai exercitar...
Na sala, o rádio está ligado.
^
O professor vai dando seus conselhos
e só se ouve o estalar de artelhos
a cada saltitar
Rádio-ginastas de cabelos brancos
"knock-out" o reumatismo
procuram pôr
a fazer prodígios de malabarismo
pensando que desse modo êle não medra...
Enquanto isso, o mestre da ginástica,
fiel ao velho ditado,
bota a dita de lado
e toma chá de "quebra-pedra"...
ARMANDO

ORGANIZAÇÃO
CONTÁBIL
DE

s Jr.
SERVIÇO RÁPIDO E
EFICIENTE
\

RUA DO MÉXICO N.° 41
7.° ANDAR — SALA 708-A
— TELEFONE 22-4190 —
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ROMANCE...
PAULO ROBERTO
Não liaria jeito mesmo
Do pobre do Zé Torresmo
Miorá. . .
Cada vez mais magricela
K tudo por causa dela.. . .
Da Sinhd • • •
Andava triste e banzeiro
Oiando o chão do terreiro

A cisma. . .

E tudo porque gostava
Daquela gatinha brava...
Da Sinliá. . .
Zé Torresmo — que alegria Com a Sinhá casou-se um dia
No arraia
Engordou, ficou contente
E esqueceu compreiamente.
Da Sinhd.. .

NÃO TELEFONES MAIS...

PROFESSOR DE GINÁSTICA
OSWALDO

jX"\

Não telefones mais. Basta de fitas.
0 que houve entre nós dois foi passageiro. ..
Insistes em fazer frases bonitas,
Não telefones mais... tempo è dinheiro.
*

*

Não se usa mais, o câmbio assim ordena;
A cultivar saudade o dia inteiro. ..
As tuas cartas, remeti (eu juro)
Pelo teu Santo Antônio... que é carteiro
*

*

0 século é outro, minha amiga, Amor,
Vives plantando... p'ra colher maduro,
Não sou poeta, eu sou é corretor. ..
Não telefones mais. Peço de novo;
Meu coração é duro. Não tem pena...
E' galo velho... não acredita em... ôvot
LAMARTINE BABO

MIGUEIS

HALFELD

DR. JOAQUIM DE
QUEIROZ LIMA

O FOTÓGRAFO
DO

RÁDIO

MARRECAS, 48
8.° Andar
22-4461

ADVOGADO
Avenida

Rio

Branco

n.°

Telefone

32-7223
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Celso Guimarães I

I

RECEBEU UMA CARTA
DA CHINAS
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ÊLE, QUE COLECIONAVA PRATOS ANTIGOS, VAI AGORA COLECIONAR CARTAS DO
ORIENTE...
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inegavelmente, Celso Guimarães é uma das mais populares
figuras do rádio brasileiro. Haja
visto o inquérito realizado recentemente por uma organização
carioca em várias cidades do
país, no qual, apesar de não funciondr como locutor há cerca de
três anos, o exclusivo da Nacio1 nal foi apontado como o (<speaker" preferido dos rádio-ouvinB tcs.
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A direita o locutor e
radio-ator da Nacional exibe um prato
antigo de sua valiosa
À esquerda
coleção.
vê-se uma foto da carta oue êle recebeu de
uma fã que se enconna
tra em Shangai,
China
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Ainda há pouco, corroborando
as nossas assertivas iniciais, o
festejado galã da estação da
Praça Mauá vem de receber mais
uma eloqüente prova de sua indiscutível popularidade.
Trata-se de uma carta de uma
ouvinte chinesa, que lhe escrevèu solicitando uma foto. A referida missiva, diz o seguinte:
"Shangai, 2th December, 1948.
Dear Mr. Celso Guimarães
Consagrado astro da PRE-8 —
Rádio Nacional
Rio dê Janeiro.
Sendo eu uma das suas mais
fervorosas fans, venho por intermédio desta ver se consigo
merecer a sua atenção para que
o senhor possa dedicar-me uma
fotografia, se fôr possível em
ponto maior.
Esperando ser satisfeita nesta
minha pretensão, termino envi ando os meus sinceros votos
das mais gloriosas vitórias, para
que cada vez mais se consagre
dentre os melhores astros do
u'bpó,àdcás.tmg" do Brasil.
De sua sincera fan Chane Ji.
Lane 51 — House 24
Li ao Yang Road
Shàngai — China".
Bem poucos artistas do nosso
sem-fio podem orgulhar-se de
ter recebido uma carta de tão
longínquo pais.
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iniciais por que é conhecido o Instituto
0 í. B 0 P E
— uma espécie de tasBrasileiro'de Opinião Publica e Estatística
•llun brasileiro - realizou, há pouco, interessante pesu nu
a fim de sondar as preteremcarioca,
ouvinte
entre"o
publico
quS
r.ííimn
as nossas estações.
cias cio mesmo sobre
'Suais as emissoras que tem oiivdo .uUunaA pergunta
mulheres, ofeieceu.
mcnlo?", feita pelo 1. B. O. P. E. a homens e
o seguinte resultado:
Homens Mulheres Total
70.0% 85.0% 66.9%
Nacional
97
29.3
28.3
•
Tlipí .;¦:
307
12-0
2 5.0
¦ Continental
9,1.0 11.5
20.4
Jornal (in Brasil . . .
1:2.8 Í3'.-4 13 .1
Tamoio
8.7 '12.0
1,3.7
Mayrink Veiga .....
10/8
13.h
11.8
Globo
Ministério da Edu3.
7.8
caçjio
* 10.1
fí. 3
3 .
4 8
Cruzeiro do Si d ....
Í-..3
3.8
3.5
Guanabara
2.9
3.3
3.5
R. Pinto
3-:4
2.5
2.3
Clube do Brasil ....
1.5
2.1
2 5
• Mauá
0.5
0.9
1.3
Vera Cruz
•
0.5"
0.3
0.3
Clube Pernambuco . .
07
0.3
Tupí-S. Paulo
__
0.5
0.1
Petrópolis
Difusora
2.41:5
1.2
Não responderam . .
Esses resultados são de grande importância, por várias razões.
Primeiro porque o órgão que fêz a estatística merece confiança
publica
(ao menos até agora não se conbece qualquer aoreclamação
menos aparente-,
dos interessados) e segundo porque oferece,
mente, certa lógica de colocação das emissoras.
Resta acrescentar que as pesquisas referidas foram realizadas
durante os meses de setembro e outubro do ano findo, entre ouvmtes apenas do Distrito Federal.
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CONSERTOS PELO MÉTODO SUÍÇO
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"SLOGANvTS"
Mudos dos nossos artistas,
anquando apresentados, vêem os
tes dos seus nomes adjetivos
mais lisonjeiros; Alguns merecem tais adjetivos, outros, porèni, deixam mudo a desejar. /
Escolhemos, ao acaso, alguns
para os nossos leitores:
sempre foi
Earmom Miranda "Embaixalriz
conhecida como a "Garota
Nodo Samba" e como a
tável"; Arací de Almeida, como
em Pessoa'1; Ciro Mon-'
o "Samba "Cantor
das 1001 fans"
é o
(«oro,
'a numero 1 é a Odeie Amaral,
uVoz
é claro. . .); Qdete Amaral. "
O
Tropical": Orlando Silva,
(muitos
Cantor das Multidões"
"Ex"):
Moreira
acrescentam o "O
Tal": Direilia Silva, ainda é
"A Fôrnha Batista. chamam-na
Música
ca Revolucionária da
"Mo, é uO
Popular Brasileira'';
Roberto
Ditador de Sucessos":
"O Príncipe do
Silva, dizem-mo
"O Cantor das
Samba"; Rui Hei,
"O
Américas"; Caídos Galhardo,
cantor que dispensa adjetivos",
(e com isso"A ganhou o sen...);
sambista SifèrepMarlene, é
"Q Cabocíibr*; Sílvio Caldas,
Veiga, connlio Querido"; Jorge
"Malabaiústa
do
tinua sendo o
Samba"; Alvarenga e Rinclíinhp,
são "Os Milionários do Riso";
Manuel Monteiro^ "A Voz Traço
de União"'; Francisco Alves, passara-se os tempos e ele continua
sendo o "Rei da Voz"; Ademilde
Fonseca, a.\ Rainha (io Chorinho"; Zé e Zilda. UA Dupla da
Harmonia".
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SALA 507
43-9186

Mas não so os cantores têm o
privilégio de adjetivos. Vemos,
(ambém, entre locutores os seeuintes: Luiz de Carvalho, "O
Netinho Levado da Breca"; Heber de Bôscoli, sem dúvida alguma, UQ Campeão dos audifórios"; Raul Longras, "O Homem
i]o "Goal EJei rizante"; Almirante, "A Maior Patente do Rádio";
Carlos Palut, "O Dominador dos
Auditórios"; Vicente Celestino,
"A Voz Orgulhp do Brasil"; Cole
e Celeste Aida. "A Dupla Àtômica do Rádio"; Nelson Gonçalves,*
O" Rei do Rádio".
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VALORES DE MINAS :

FIALHO
nu

Ulll IH

Escreveu: Wilson Ângelo
3£un4cè"rFialho nasceu, na Iradiçional e hospitaleira Montes
Claros, numa bonita tarde de
maio... Ali cresceu despreo•copada, colheu os primeiros
aplausos e os primeiros admiradores.
Ali é que Vicente Prales —
Diretor Artístico da Rádio Inconfidencia — foi buscá-la para
enriquecer o seu "cast".
Hoje, o seu nome tomou uma
caracterísl ica pene! rantç • Gantá
d que sabe e o nine lhe vem à
tilmae Sua interpretação se comuni ca pelo seu espírito e inteligêncta de suas atitudes. Por
isto, é aplaudida, admirada por
iodos e bou, em cada ouvinte,
um fan entusiasta, certo e seguro.
Dona di1 uma voz bonita. Voz
que se ajusta admiràvélmênte ao
gênero que interpreta. E o núnlero de sua correspondência
demonstra que os ouvintes gostam dela e de seus programas.
Não erraremos afirmando que
Eunice Fialho possui todas as
características para vencer. Simpies e sem ostentação, requisitos
cie grande valia para o seu Tutuco. Aò contrário, pois. de muitos "cartazes máximos" que aildam pelo' nosso rádio e que não
conseguem vencer por cansa da
a.n! ipal ia e da presunção.
Eunice Fialho não fala de seus
sucessos, nem procura realçar o
seu valor, feudo guardáclá para
si mesma, a consciência do que
significa para os ouvintes a sua
vida artística. Não carece, portanto, de proteção de ninguém.
A grande cantora em Eunice
Eialbo está na sua apresentação
diante do microfone e na maneira de se conduzir toca dele. Os
poetas mexicanos, com o estilote que os caracteriza, sempre
prontos a /narrar uma historia
•de sofrimento e de amor, de
amarguras e decepções, enconIram. em sua voz. rosplendor dos
mais intensos. As músicas azfecas adquirem mais encanto, mais
graça o prazer na voz de Eunice
Fialho — não há dúvida.
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EUNICE

FIALHO

1
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VENENOS
EM VERSOS

A INFLUÊNCIA
DOS NOMES

Zezé Fonseca

Até parece (pie os artistas
masculinos são supersticiosos,
acreditando que certos nomes
"dão sorte". Senão, vejamos:
Augusto,
De LUIZ, temos:
Brandão. Mendes, Carvalho, Quiri no. Americano, Gonzaga, Sampson, Serrailo, Vassalo, Alberto.
Podemos também, contar com
DécTú Luiz e Osvaldo Luiz, porque não?
Porto,
De PAULO, temos:
Raimundo, Gracindo, Roberto*
Moreno, Bob. Renato, César.

Andou, correu outras terras
Buscando sucessos tais
Duo a sua fama, coitada.
Dormiu e não acordou mais.

W
Sagram or de Seu erro
Dar conselhos! Como o tá[cil..."
i vP.
isse um verme a cíiorar.
"— Mormente
quando se diz
Ouo O MUNDO NÃO VALE O
[SEU LAR.. ."

dü

Pensão lato Grosso
Antônio Re guião.
Disse um verme carrancudo'
Ao ouvir este rapaz:
— "Èle pensa que os tangos,
Ainda lhe darão "cartaz".-...'*
Luiz de Carvalho
Mil e trezentas cartinhas,
Recebe o "Lulu" a sorrir.
Mas ao lê-las, vê pedidos
Para do Rádio sair. . . •

refeições à mesa a
dez cruzeiros.
Entregas rápidas de marmitas
a domicílio.
Comida farta preparada com
gêneros de l.a ordem.
ESPECIAIS PARÁ
PREÇOS
MENSALISTAS
AV. MARECHAL FLORIANQ,
46 __ o.0 AND.
Próxima à Rua Uruguaiana
TEL. : 43-9376
Fornece

WÊÊ
mm

BARBOSA JÚNIOR AB AND0NARÁ
O RÁDIO DENTRO DE UM ANO !
— VAI
COMPROU UMA FAZENDA — É RÁDIO AMADOR
DEDICAR-SE À AGRICULTURA
O acaso, esse grande amigo
dos que labutam na imprensa,
colocou-nos, outro dia, frente a
frente com Barbosa Júnior.
Após os cumprimentos de estiIo, passámos a palestrar animadamente, surgindo daí esta entrevista, já que o aplaudido arlista da Nacional nos fêz revêlações interessantíssimas.
Primeiramente, quisemos saber como ia a fazendinha de Rio
Bonito.

PEDRO

l*m

A

Vendí-a, sabe, "velho"? —
"Brabosa".
informou-nos o
Por que?
Por unia simples razão: eu
havia adquirido aquela pequena
fazenda no agradável município
fluminense, com o fito de transformá-la numa colônia de férias
para os artistas do palco e do
microfone. Entretanto, por motivos estranhos à minha vontade,
não pude realizar o meu desejo
Por isso. vendí-a.
Em seguida a uma breve pau*

GABRIEL

—
—
—
Refrigeradores
Geladeiras
Rádios
Máquinas de costura e de escrever
BICICLETAS
VENDAS A PRAZO
- Tel.: 43-7954
And.
1."
184,
Aires
Buenos
Rua
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sa, o homem das beijocas acrescentou;
Mas, não abandonei a idéia
ua colônia de férias e, para con~
crelizar esse ideal, já adquiri
um grande sítio.
Em que local? - inquirimos,
Em Mal ias Barbosa, cidade
de um clima formidável, que
fica perto de Juiz de Fora. Escolhi a mencionada cidade por
causa do meu sobrenome...
Aliás, estou vendo se consigo
com o prefeito de lá a mudança
ao nome do município para Matias Barbosa Júnior.. .
Indagámos, então, ao veterano Barbosa Júnior se estava salisfeito com a compra.
Satisfeitíssimo — respondeu êle. — Acho que não seria
feliz se escolhesse outro local
para a colônia de férias dos astros do rádio e do teatro. Matias
Barbosa é a cidade ideal para o
veraneio.
Prosseguindo, perguntamos ao
nosso entrevistado por que tem
estado um tanto arrcdio do microfone.
Porque não tenho tido

I

,' '

.

I

...

Na foto ao lado vê-se o famoso
humorista das "beijocas" preparando uma canja de galinha.
Por sinal, Barbosa Júnior é um
ótimo cozinheiro...

1

«Sr

1

oportunidade de realizar alguma coisa na Rádio Nacional, em
face das suas grandes programações. Quero fazer os meus programas, e não tomar parte nos
dos outros. Tenho muitas idéias
e, assim, que surgir uma brecha
na programação da ES, hei de
realizá-las.
Pode nos adiantar alguma
coisa a respeito?
Em principio, posso odiantar-lhe que lançarei um programa intitulado "Revendo papéis
antigos", que será um pouco de
tudo que já fiz no rádio carioca.
—• W verdade que você é rádio-amador?
¦— Sim, Tenho orgulho de ser
um dos associados da LABRE.
E o popular Barbosa informou-nos que é possuidor de
magnífico aparelho, graças ao
qual conversa todos os dias com
os rádio-amador es de todo o
Brasil, trocando idéias, tomando
conhecimento das novidades.
Qual é o seu prefixo?
PYiBJ.
BI?
—• Eu explico. Quem designa
os prefixos é o Departamento
dos Correios e Telégrafos, como
todos sabem. Acontece que esse
estava vago e o diretor daquela
derepartição,
amàvelmente,
signou-o para mim.
Nesta altura, Barbosa Júnior
consultou o relógio e disse:
Por falar nisso, tenho que
comparecer agorinha mesmo a
uma reunião da LABRE.
Antes, porém, que êle se ciespedisse, perguntámos-lhe:
Até quando pretende continuar no rádio, Barbosa?
Pretendo deixar o microfone dentro cie um ano, no máxiino. Já estou velho e cansado.
Preciso dar lugar aos novos que
estão surgindo.
Indagámos, então, a que ocupação êle se dedicaria.
E já a caminho da condução, o
popidar Barbosa Júnior concluiu, sorridente como sempre:
Dedicar-me-ei à aíjricidtura, "velho". Terei, assim, uma
aposentadoria saudável...
Agora aqui temos Barbosa Júnior cercando um fraíngío. . .
Reparem no avental do querido artista. Tx'mbram-se do
quando Barbosa fazia o programa para as donas de casa?
Já então, parece, cie .tinha
bastante prática. . .
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Escreveu: FRANCISCO SALES MALHEIROS
¦¦..

¦'

de homem, mas que pelos gestos,
O jornalista Francisco Sales
"Brasil
Malheiros publicou em
pelas ex})ressões, imitam, o outro
sexo.
Policial" o vibrante artigo, de
E' por causa dessas e de oualta oportunidade, que data vêIras que as crônicas dos jornais
nia transcrevemos abaixo.
nestes últimos dias estão procla"Com o aumento do
preço dos
mando como sexo forte, justacinemas e do teatro, numa eimente o propalado sexo fraco.
dade em que o povo não tem
Poucas pessoas sabina que o
divertimentos públicos graluiDelegado Dr. Dulcídio Gonçaltos, os pobres compram com saves, nas suas lutas policiais, tem
Orifício, cm prestações, seu opacolhido elementos para a, histórêlJio de rádio, para passar moria completa dos invertidos.
men tos agradáveis.
Já houve um publicista que
E ouvem tudo, desde o anúnlhe foi bater à poria, para lhe
cio renitente até às novelas, que
pedir subsídios utilizados em
mais angustiam do que causam
trabalhos que escreveu.
tragédias
como
da
se
as
prazer,
Quem não conhece, de perto
vida real não os atormentassem
essa autoridade, de ¦integridade
suficientemente.
absoluta e bravura conhecida,
De mistura com isso, vêm os
ignora, que êle tem ¦preciosos arprogramas chistosos, os educaquivos que a sua modéstia, semtivos, as notícias de última hora,
pre vigilante, há de guardar
e até simples informes de anisempre, como documentação de
versários natalícios, batizados,
lodo o ardor que põe nas funcasamentos, etc.
ções que tem exercido, discipliPara muitos, o rádio substitui
nado e correto..
o relógio.
Existem, entre os fichados
Ora, o rádio, assim disseminapelo zeloso defensor da lei, irado, encurtando distâncias e lebílhos de costura, de bordados,
vando aos pontos mais longínpinturas, executados por esses
nas
o
¦iiifclizes, que timbram cm imiquos do país
que se passa
capitais, o rádio que canta samlei' as mulheres.
bas carnavalescos e descreve
O número deles é tão grande
ser
de
poderia
futebol,
partidas
melhor, se escoimassem os programas de algumas inconveniênc ia s, e xp u l s an do das e s l a ç õ e s
certos indivíduos que, sem taComo assinante da nossa relento para fazerem bons progravista V. S. terá a vantagem de
mas como os de Lauro Borges,
ter sempre o seu exemplar reCastro Barbosa, Renato Murce e
servado, o qual lhe será remeoutros, enveredam pela pomotido com a máxima presteza,
grafia.
"artistas"
como um
pelo Correio, em porte com reHá certos
gistro, todos os meses. Só aeeique dizem formado em medieiíamos assinantes por um ano e
na, que fazem apologia da invero preço é de Cr% 40,00 para todo
são sexual, imitando a voz dos
o Brasil. Caso resolva V. S. ser
que têm apenas característicos

que mister se faz censurar rigorosamente os programas de
rádio — também de alguns teaij>os — em que entram personagens afeminados.
O rádio, como o teatro, não
pode ser escola, de depravação.
Nosso colega João Melo, velho
e notável jornalista que só esna sua seereve coisas sensatas
"Jornal do Coção de Rádio no
mércio", tem censurado (reqüentemente tais deslises.
As estações de rádio permanecem indiferentes, esquecidas de
que elas se destroem a si próprias, com tais programas.
E\ pois, o caso de intervir,
energicamente, a censura policiai, para que o rádio possa conlimiar a ser uma escola de moral, de patriotismo,, como sempre foi. antes de aparecerem os
detratores do rádio."
i
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J O S É
DA

FOTÓGRAFO
PETIZADA
Praça Floriauo n.° 19
2.° andar — Sala 2 3
Telefone: 22-4555

O

m
assinante da REVISTA DO RÁDIO, solicitamos preencher o
cupão abaixo, enviando-o à nossa redação, Av. Treze de Maio
n.° 23, {Edifício Darke) 18.° andar, sala 1829, Rio, acompanhado da respectiva quantia, que
poderá vir em vale-postal ou
carta registrada com valor declarado.
i

1

Desejando ser assinante da REVISTA DO RÁDIO, estou enviando
a quantia de Cr$ 40,00 bem como o respectivo endereço para onde devem
ser remetidos os exemplares:

I

Nome

•

<«

Endereço
Cidade
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(Por ODLANRA)
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O menino ^revelação numa pose tirada em Maceió, quando ali
esteve fazendo grande sucesso.
Ao seu lado, de branco, vê-se
o Governador de Alagoas Silvostrc Pericies

O Rádio brasileiro, de quando
de
motivos
em vez apresenta
recebíamos
Do Recife,
júbilo.
sempre notícias de um menino de
onze anos,
que diziam possuir
uma voz e uma interpretação
nada comuns na sua idade. Chamava-se Paulo Molin e cantava
na Rádio Clube de Pernambuco.
Num desses sábados suarentos, o
repórter, resolveu escutar um dos
mais populares programas da CiL César de Alencar".
dade : o
Qual não foi a sua surpresa quando ouviu anunciar o nome de
Surpresa maior,
Paulo Molin.
no entanto, lhe estava reservada... O menino "abafou"! PeIas palmas recebidas, e pelo entu-

Ir, •

.»

-

^

siasmo que transmitiu ao auditório, Paulo Molin se fêz credor de
um convite partido da Rádio Nacional,
para que firmasse um
contrato com ela. Infelizmente, o
Sua
garoto não o pôde aceitar.
família reside no Recife, onde seu
pai é comerciante. Sobretudo, os
E a
estudos perto da mamãe...
E-8 perdeu a oportunidade de
ficar com esse precoce astro da
constelação radiofônica nacional.
Desse programa supra citado até
seu regresso ao Recife, Paulo Molin cantou, ainda, na Jornal do
Brasil, no "Big Broadcast", onde
obteve êxito marcante e gravou
dois discos particulares. Despertado pelo sucesso desse garoto
revelação, fomos entrevistá-lo.
Êle, com a mesma calma com
que enfrenta o microfone, nos foi
contando algo da sua curta vida...
— Nasci em Recife no ano de
1938, no mês de Janeiro. Desde
muito pequeno gosto de cantar.
No Colégio onde estudava, em tôdas as festas eu era solicitado a
interpretar músicas populares. Um
dia, procurei Nelson Ferreira, diretor da Rádio Clube de PernamPedi-lhe que me deixasse
buco.
tomar parte num dos programas
daquela emissora. Fiquei efetivo
na programação. Depois, fui cantar em Maceió, na Difusora de
Alagoas. Lá cantei nos teatros, e
numa festa promovida pela sociedade em homenagem ao GoverDe lá,
nador Silvestre Péricles.
regressei ao Recife onde me foi
buscar esse amigo do meu pai,
que
Snr. Lídio Olssem Correia,
aqui me levou ao César de Alencar. No mesmo dia, com um ensaio
apenas, fui lançado naquele programa e, felizmente, parece que
gostaram. Mas, não poderei ficar.
O "velho" já está com saudades...
E as passagens de volta já foram
compradas...
em
afastou-se
Molin,
Paulo
Paulo Molin tem
apenas onze anos
como
mas canta
gente grande. E'
unia autentica rerelação do rádio
de Pernambuco.

Este é um instantâneo tirado
na Ráclio Nacional, no programa César de Alencar, quando
ali se exibiu Paulo Molin cora
extraordinário êxito
companhia do Lídio, pois ambos
tinham que se preparar para o
"Revista
do
cock-tail,
que a'
Rádio" patrocinaria, em homenagem à crônica radiofônica.
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NOVELISTAS...
(Conclusão da pág. 24)
PRETENDE
ESCREVER
SEMPRE ESSE GÊNERO?
— Deus é quem sabe.
BEM
CONSIDERA-SE
—
PAGO ?
Podia ser melhor, mas também pior...
CITE UM BOM NOVELISTA : — Admiro e respeito todos os que escrevem
novelas, porque escrever histórias seriadas não é brinquedo...
ACABAAS
NOVELAS
—
enquanto
RAO ?
Não,
houver rádio.
ESCREVE
POR
QUE
"Chi
Io sa" ?
NOVELAS ? —

^

1

PRODUTORES...
(Conclusão da pág. 21)
OUVE OS SEUS PROGRAMAS ? — Deus me
livre.
PRETENDE
ESCREVER
SEMPRE ESSE GÊNERO?
— Escrevo todos os gêneros.
BEM
CONSIDERA-SE
PAGO ? — Não.
Continuo
esperando.
CITE UM BOM PRODUTOR : — José Mauro.
POR QUE NÃO ESCREVE NOVELAS ? — Já estou
começando a quarta.
ESCREVE
POR
QUE
PARA O RADIO? — Por
dinheiro. Exclusivamente.
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Carmélia Alves é, sem favor
algum, uma das mais interessemtes sambistas do sem-fio guanabarino. Com sua voz agradável
e um estilo personalíssimo de
interpretar os nossos ritmos populares, não foi difícil à cxclusiva da Mayrink Veiga formar
no rprimeiro "teçim" das cantoras do rádio carioca.
E' esta sambista que temos à
frente, numa das dependências
da PRA-f), à espera das nossas
perguntas.
Qual foi a sua maior emoção,. Carmélia? — foi a pergunta
inicial.
Na minha curta vida de arlista, já tive inúmeras emoções.
Entretanto, destaco duas, apenas. A primeira eu a tive em
4940, quando, após vencer o pro-

ra n

A COM À ESPOSA
'
,STER
"Calouros em desfile", da
grama
Tupi, ingressei no "Picolino",
que Barbosa Júnior apresentava
na Rádio Nacional, ganhando
trezentos cruzeiros mensais para
cantar três vezes por semana.
Nessa ocasião, aproveitei o cn^i*rt*í?*,wsa!»aiwiíwKwa*'^^
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AMOSTRA CRATÍS — Envtc o e«u
endereço compktt* qae cnTUuremc*
grátis ama amostra.
-A TITULO DE
EXPEJÜENCIA"* Ttte
Rwmbols© Postal enrlaifmos um vidro orlçlnal coro 205 çnunaa por
Cr$ 3rfr0 — 3 tJáros por Cr$ 25.00.
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séjp pára cantar no "Programa
Case". Aconteceu que o sr. Edmar Machado me ouviu e quis
contratar-me, pois necessitava
de uma sambista para substituir
Carmem Miranda, que seguira
para os Estados Unidos. Ao saber disso, o "Brabosa", bem
como alguns mentores da Nacionai, deram o estrilo, dizendo que
eu não poderia sair da E-8, já
na
opinião
era
deles,
que,
cria de lá. Dessa forma, impuseram uma condirão: só poderia
eu ingressar na Mayrink após
aluar três meses na esíação da
Praça Maná. Isso, pois, o que
aconteceu. E ao ler o meu conrurso disputado por duas grancies emissoras, no início da minhü carreira, tive a minha primeira emoção.
E a segunda?
Foi quando, ao tempo da
i i in i' *' * ^H]HjjflMU|>|*1l,l>
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A TITULO DE AMOSTRA
P*4o Reembobo Poetai eotn main despesas
tkbo t*aiaitiio gnmdo por CrZ 20,00
pequeno por OS 15,00
7 77 Rua Sou»a Dantas» 23
— Rio de Jaiwis} —
< .

w—mm

i i

i ————»—^«——é<—hfc^

e

ELA

última guerra, cantei, em Salvador, para mais de 3.000 marin fie ir os americanos. Pode parecer exagero, porém, ao lerminar o "shoio", fui entusiásticamente aplaudida e carregada petos alegres sobrinhos de Tio
Som. Esse dia é inesquecível,
para mim,
Como se sabe, Carmédia e seu
esposo Jimmy Lesler passaram
Inaga temporada em São Paulo,
onde atuaram somente em "boites". Quisemos saber, então, por
que não se apresentaram nas
>•)>!issoras paulistanas.
0 rádio bandeirante
explicou Carmélia — paga muito
pouco, por isso reslringimo-nos
a aluar em casas dr diversões.
Como se deu o seu retorno
à Mayrink Veiga?
A coisa aconteceu assim:
certo dia eslava aluando no
"Marabá"
Quando recebi a visita
ile Vítor Costa. Este fêz-me um
convite para ingressar na Rádio
Nacional, tendo eu acolhido com
bastante simpatia tal convite.
Quando terminaram as minhas
obrigações artísticas na. pauliceia, vim ao Rio, a passeio, c dei
um pulo à PRE-S, disposta a fechar negócio com o Vitor. Entretanto, não chegamos a um
acordo e. desse modo, convidada
por Edmar Machado, retornei à
SP"

ELA,

CARMÉLIA

s

PRA-9, onde também atua meu
esposo.
Em seguida, perguntámos , a
Carmélia Alves qual o seu maior
desejo .
(Conclue na pág. 34)
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PUBLICIDADE

seja. IndeNão temos procuração para defender quem quer que
interesse &W»™^%™_
pendentemente batalhamos, semo
educando c h >
radio
de
seja
fazer
ideal
um
qual
defesa de
cm assuntos velho,
tildo. Martelamos, na maioria das vezes,
1 to
de h ,
assuntos
que
relembramos
melindres,
ferimos certos
nhuim
mas que. sem
olvidadas
coisas
das
rol
o
passaram para
dose Meus leitores^
razão de ser. continuam a pulular em «ronde
"de«"™%_
um
decretar
Acaba
por
desgosta.
amigos,
'sinal isto ãesfalecMento, de derrota, de esgotamento e de p o
de
em
"broadcastmg" umeano
aplicado
ver
Uiio Mas como deseiavios
dos^,
¦"mente
o pensamento do sr. Raquete Pinto ^el, cultiva
«4"*"
vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil ), do ladio ca ae
mais uma vez. apontando as coisas incompreensíveis
fT
,
Minas Gerais.
;.„,,„.
Um fracasso
anúncios.
os
hoje.
famosos
Focalizaremos, vor
alentado ao bom
positivo, vão há a menor dúvida, üm verdadeiro
das emissoras c. cintes
normas
às
ouvintes,
dos
inteligência
à
senso
cm nvra: a eficiência
de tudo'que divorciam por completo do fim
. sido, em
do vrodufo.
teni
a
publicidade
Não negamos que. ultimamente,
de refletir umjnnúmero aumentativo, o que. todavia, longe esta
a pouca
diee de progresso acentuado; ao invés, atesta publicamente,
portal
visão administrativa, artística e comercial dos responsáveis
da ma pubhciestado de coisas. E>. positivamente, a abundância
locutores, solistas,
dade Então, se esses anúncios são gravados, os
a um
músicos e redatores, quando chamados a intervir, expoem-se
do. E poi
ridículo tremendo, desmoralizam-se de forma a causar
tão "Apelamos,
pouco preço...
.das nosdirigentes
senhores
os
destas colunas, para
"pe-erres",
no sentido de se fazer um severo policiamento nos
sas
observar
textos dos anúncios, gravados ou não, nos guais é comum
— e,
termos
como
grosseiros
bem
língua,
nossa
de
crassos
erros
muitas vezes, por que não? — impróprios, da gíria.
Isso está errado, portanto não deve continuar.
-H-

-k
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NOTICIÁRIO
— Fala-se na mudança, em
data próxima, dos estúdios das
"associadas" de Minas, para o
Edifício Dantes, construído na
Av. Amazonas.
Reverteu-se numa agradavel e cordial reunião, o ágape
organizado pelos funcionários
da Rádio Inconfidência — dia 15
de janeiro recentemente findo —
em homenagem aos seus colegas
v
Este é Vicente Prates (o aplaudido Paulo Severo do Rádio-Teatro Inconfidência), nome que se
alinha entre os primeiros do rádio
Vicente Prates formontanhês.
ma também entre os entusiastas
onde
galgou
rádio-teatro,
do
posto de destaque como autor e
intérprete, além de dirigente capaz. É, com muito acerto, o diretor-artístico da PRI-3
^11^

-:^^^^P:

:' A

desPoucos elementos têm-se
"broadtacado dentro do nosso
casting" como intérprete seguro
da música folclórica, como Murilo
de Alencar — um dos exclusivos
da Rádio Inconfidência e cuja
fotografia publicamos. Cantor de
reais méritos, Murilo de Alencar
— além do mais, possui uma voz
bonita e que se ajusta perfeitamente ao difícil gênero que
escolheu
de trabalho: Marco Aurélio Felicíssimo (por motivo de sua
próxima viagem para a Inglaterra, onde vai unir-se aos demais brasileiros que ali trabalham nos estúdios da B. B. C.);
Neide Pinto de Carvalho, Jáiro
Anatólio Lima, Hélio Breda, Homero Mendes de Oliveira, Heraldo Dias, Giagominno Tomazzi,
Davi Cabernitte — estes por
motivo de formatura.
*"Astros e Estrelas", um
programa alegre e movimentado,
tendo à frente a figura simpática do locutor Nelson Tibau,
vem agradando a todos os seus
ouvintes. Aos domingos, às 12
horas, pela onda da Rádio Guaraní.
"Variedades Inconfidência1'
um dos bons cartazes do nosso
rádio — vem sendo transmitido
em novo horário, ou seja a partir das 20 horas de todos os domingos.
Ah! os nossos "técnicos" de
"técnicos"!
Pobres
rádio!...
Pobres "técnicos"! Pobres ouvintes!!!
Um programa infantil digno de ser ouvido pelo público
(Conclue na pág. 35)

siVê

\

ti

'•)

x|,

i

'X

ta
rstf i

(VEIA SE ACERTOU NA PAG. 28)

Lourival Marques, um dos
bons elementos do quadro de
da
exclusivos
produtores
Rádio Mayrink Veiga, deu
respostas ao
as seguintes
nosso questionário :

k

Uni destes produtores já foi cantor de emboladas.

\

•¦¦•-.«

Qual:
Paulo Roberto, José Mauro. Mário Lago ou Almirante?
— Qual destes músicos já gravou discos como cantor:
Severino Araújo, Luciano Perroni, Ghiquinho ou' Peter
Kreuder?
—- Uma destas rádio-atrizes iniciou-se no rádio interpretando foxes. Qual:
Isis de Oliveira, Nanei Wanderley, Olga Nobre ou Amelia de Oliveira?

"\*
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— Qual destes humoristas já foi cantor da Rádio Nacional:
,Zé Trindade, Silvino Neto, Lauro Borges ou Badú?

Xfl
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EXPOR
NOME
SEU
TENSO : — Lourival Marquês de Melo.
ONDE NASCEU ? — Tuazeiro do Padre Cícero, Estado do Ceará.
QUANDO ? — 5 de Novembro de 1S15.
QUAL A SUA PRIMEIRA
PRODUÇÃO ? — "Recordações cm Desfile".
QUANDO A ESCREVEU?
1945.
QUANTAS JA FÊZ ATE
— Umas
vinte,
HOJE?
aproximadamente.
QUAL A DE MAIOR SUCESSO ? — "No Mundo da
Carochinha".
E A QUE TEVE MENOS
feXITO ? — Não sei. Várias.
DE TODAS, QUAL PREFERE? — "A Enciclopédia pelo Som", não terminada.
ESCREVE A MÃO OU À
MAQUINA? —- A máquina.
OU
TEM SECRETARIA
—
Não.
DACTILÓGRAFA ?
FUMA PARA INSPIRARSE ? — Não fumo
TEM OUTRO ESTIMUÍ,AÂTE ? - Não.
ESCREVE DE DIA OU
DE NOITE ? — De dia.
(Conclui na pág. 17)

REVISTA
UBUi

DO

RADIO

5 --- Qual era a profissão que César de Alencar exercia
antes de ingressar no rádio:
Vendedor, motorista, bancário ou dactilógrafo?

\'-¦':>

¦:

—- Um destes locutores esportivos já foi cabeleireiro.
Qual:
Jaime Moreira Pilho, Sérgio Paiva, Mário Provcnza.no ou
Raul Longras?
"k
— Qual foi a primeira emissora do Brasil a se utilizar das
ondas curtas:
Rádio Tamoio, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Nacional ou Rádio Inconfidência?
"cateh":
— Qual dCxstcs cantores já foi lutador de
Fernando Borel, Ivon Cury, Roberto Silva ou Juan Daniel?
"rádio-woman"
— Qual destas
foi a primeira locutora
da Rádio Nacional:
Zezé Fonseca, Iara Sales, ísmênia dos Santos ou Maria
Helena?
10 —
destas estações fêz, durante algum tempo, uso
"slogan"Qual
"a
do
emissora mais alegre do Rio":
Tamoio. Clube do Brasil, Tupi ou Guanabara?
21
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I A foto de cima, vemos César de Alencar descansando após um
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dia
intenso
Nacional.
de
na
Rádio
êle
sonhan*^
trabalho
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(Estará
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*do com alguma fan?) Ao lado vêmo-lo barbeando-se, como faz
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dias,
ás
todos
os
horas
da
logo
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habitualmente
manhã,
depois
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"speaker"
o
leito.
Mais
o
deixa
e
animador
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popular
que
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ser
estação
Mauá
visto
Praça
deliciando-se
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na
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pode
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A primeira foto de baixo, vemos o criador de "Casadinhos" sorvendo ura café pequeno, que a julgar-se pela sua fisionomia deve
estar bem gostoso. Ao lado. êle pode ser visto na calçada fronteira à praia de Copacabana, tomando um rápido banho de sol. (Por
isso, o conhecido astro anda sempre tostadinho.) Finalmente vemos
César de Alencar preparando-se para deixar a sua residência, rumo
aos estúdios da Rádio Nacional.
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Aurélio clc Andrade começou a sua carreira na Tupi, tendo
ingressado no rádio por concurso, numa turma de candidatos cm
que se destacavam José de Souza Barros c Dilo Guardiã.

Gastão Pereira da Silva,
festejado
rádio-autor
da
PRE-8,
emissora para a
qual tem escrito interessai!tes histórias seriadas, assim
respondeu ao nosso questionário :

"Sambas
O programa
e outras coisas' foi fundado cm 10
de maio de 193Í; petos irmãos Henrique, Matília c Renato Batista c o saudoso Noel Rosa. sendo irradiado pela primeira vez
na extinta Cajutí.
*

Cordélia Ferreira filmou um diálogo com
"Alô,
alô, Carnaval!".
para o filme

Barbosa

Júnior,

Carlos Frias, juntamente com Ari Barroso c Héber de Bôs"Dia
coli, foi um dos organizadores do
do speaker", que foi
comemorado pela primeira vez no dia ÍP de janeiro de 1939.
A coisa, porém, não pegou. . .

Olavo de Barros já foi cronista radiofônico de um dos matutinos cariocas.
O radiofonizador das
Filho, foi, durante muito
Santos.

"Aventuras
tempo,

de O Sombra", Hcrrcra
linotinista de um jornal de

Floriano Faissal, cm 1922, foi es tafetá do Lloyd Brasileiro.

Renato Murce foi cantor sertanejo, tendo sido considerado
príncipe dos cantores brasileiros", num concurso promovido
por um matutino carioca.
"O

*

Ari Barroso começou sua carreira na extinta Rádio Phillips,
"Horas
como pianista do programa
do Outro Mundo".

Mm

Héber de Bôscoli nasceu num colégio, o
que era de propriedade de seu avô.

"Ateneu

Bôscoli",

Paulo Grancindo recebeu de um admirador cego, uma carta
em alfabeto Braile.
24

SEU NOME POR EXTENSO : •— Gastão Pereira
da Silva.
ONDE NASCEU? — Rio
Grande do Sul.
QUANDO ? — 1898.
QUAL A SUA PRIMEIRA
NOVELA? — "Meu Filho".
QUANDO A ESCREVEU ?
— 1947.
QUANTAS JA FÊZ ATE
HOJE ? — Oito.
QUAL A DE MAIOR SUCESSO? — Não sei.
E A QUE TEVE MENOS
ÊXITO ? — Também não
sei.
DE TODAS, QUAL PREFERE? — Todas.
ESCREVE A MAO OU A
MAQUINA ? — A mão e a
lápis.
TEM SECRETARIA OU
DACTILOGRAFA? — Antes
tivesse.
FUMA PARA INSPIRARSE? — Muito.
TEM OUTRO ESTIMULANTE ? — Sim. A música.
ESCREVE DE DIA OU
DE NOITE? — A qualquer
hora.
OUVE AS SUAS NOVELAS ? — Sim.
(Conclue na pág,
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As novelas que o senhor faz são suas mesmo?
São sim. Por que?
Porque eu as acho muito parecidas com aiguns romances que eu já li. , .
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— Por que será, mamãe, que a marcha Jacarepaguá" é tão parecida com uma rumba que
o Ruy Rey canta?
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A CRIADA — Esse negócio de
lavar pratos não interessa. Eu
vou é cantar no Rádio. A gente ganha mais c tem cartaz.

Conhece aquela cantora há muito
tempo?
Conheço sim. Há vinte anos!...
E ainda não aprender a cantar. . ;
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CAVACOS DO OFÍCIO...
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A amazonense Violeta Cavalcanti, qxie é dona de um bonito corpo e de unia não menos bonita
voz. iniciou sua carreira radiotônica no ano de 193$ quando
conseguiu uma das primeiras colocações no programa "Em busca de talentos", que a Nacional
mandava ao ar naquela época.
Desse modo. conseguiu modesto
contrato com a Tupi, ali permanecendo durante cinco meses. Da
PRG-3, ela se transferiu para a
antiga Educadora,
mente, para a Ipanema e a Xacional, onde esteve bastante tempo.
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A curvilínea Violeta miraso ao espelho, orgulhosa
de suas formas.
A interessante sambista da
Mayrink,
num sugestivo
flagrante tomado quando
repousava.
Que é que vocês acham
dessa pose de Violeta, lixada habilmente pelo nosso fotógrafo? Esplêndida,
não?
Finalmente, a exclusiva
da
A-9 numa pose em que
exibe as suas atraentes
formas em toda a sua pieii i tude.
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mos populares. Ifá meses, retornando ao Rio, a interessante sambista ingressou na Rádio Mayrink
Veiga, onde desfruta de boa situação.
Violeta Cavalcanti adora os bons
livros, principalmente os de autores como Uouis Bromfield, André Máurois, John Steinbcck, Manuel Bandeira e J. G. de Araujo Jorge; aprecia imensamente as
histórias
em
não
quadrinhos;
perde um filme em que intervenham Bette Davis, Greer Garson,
Inojid Bergman, Charles Boyer
ou Clark Gable; é solteirinha da
silva e tem um fraco: ouvir novelas radiofônicas.
Brevemente.
Violeta estrelará
uma película da Atlântida, revêlaudo, desse modo, mais uma iaceta do seu talento artístico.
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B.
Moura:
Senhorita ].
Sempre gostei de fazer o que
me pedem. Maximé, quando
esse pedido é feito com a gentileza com que foi formulado
o seu. Pús-me em campo e. . .
Im~
não pode ser, está difícil. "capossível arranjar-se um
chet" sequer, principalmente
na Nacional, como me pede..
Há, lá (segundo o meu informante) nada menos de sessen*
ta e dois rádio-atores contratadós! Há gente que mesmo ganhando dinheiro passa meses
sem trabalhar! Para se entrar,
em cena é preciso empenho. . .
Foi o que me disse esse meu
amigo e eu vendo o peixe pelo
preço que comprei. ... Parece
mentira, pois não? Nas Associadas, Tupi e Tamoio. a situação é a mesma. Estão cheias.
com gente querendo trabalhai;
até de graça. As outras estações não conheço. Aliás, no
nosso rádio, isso é importante
para o seu governo, não é. fácil,
penetrar-se. Há um verdade'^
to círculo de fogo por onde
ninguém passa. Os responsaveis pelos diversos setores de
determinadas estações se fecham em copas. Tornam-se
"magníficos",
senhores feudais, torres inexpugnáveis. . .
Ninguém entra. , . Minto. Ninguém entra, não. Entra, mas...
(nestes três pontinhos é que
está toda a questão) , Não há
vaga, a não ser que a candidata se submeta a um teste
mais acurado. Uns ensaiozinhos. . . ao micro e fora dele...
Depois, conforme se portar no
ensaio. . . vem a ficha. Nessa
côr dos
ficha é importante a
olhos e se são bonitos e expressivos, os dentes, se alvos e sadios, o cor pinho, que tem que
ser mais ou menos e o estado
civil. Se casada e o marido vai

28
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levar todos os dias ao estúdio,
— A sua
não arranja nada. "careta"
—
voz é boa — diz o
a senhora tem possibilidades,
lè bem, mas não temos papel
para a senhora no momento.
Deixe o seu telefone, quando
houver uma oportunidade, telefonarei... E o telefone não
toca nunca... Se solteira e
não muito luxenta. . . tem uns
cachèzinhos para começar. . .
Se desquitada e camarada,
ser um canastrão, tem
pode
"cacheis"
à balda... Os ensaios, para as novas, são rigorosos. . . (vá de guarda-chuva. . .) Pelo menos os ensaiadores que conheço são exigen"bocas
verdadeiros
e
tíssimos
de fogo". . . A senhorita talvez
nao saiba o que quer dizer
"
eu
também
boca-de-fogo",
não lhe posso explicar, porque
não é coisa boa. São indivíduos que estão com tudo c não
podem ver mulher. . . Doentes.
-Esses são os ensaístas que conheço, mas é possível que haja
gente honesta por aí. . . Entretanto, vá por mim, cuidado
"bocas-de-fogo
e decom os
"cabra"
for velho enpois se o
tão, fuja dele... Conseqüên"hoca-de-foguismo":
cia do
sofrem todos. Sofre o nosso
rádio. Os valores novos não
aparecem. Não há renovação
"cast"
e nós somos obrigade
dos a ouvir sempre os mesmos
artistas, bons ou maus. Sofrem
também aqueles que, como a
senhorita, almejam uma oportunidade e sofremos todos nós,
que sempre tivemos vontade de
ver essa coisa melhorar. Quer
um conselho? Desista disso. O
microfone dá glórias efêmeras,
falaces, quiméricas e enganadoras. Almejar é a de viver
tranqüilo, de acordo com o
nosso modo pessoal de querer.
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RESPOSTAS
DO RÁDIO-TESTE :
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\ — Almirante.
Luciano Perroni.
___ olga Nobre.
— Silvino Neto.
Vendedor.
5
Raul Longras.
6
Rádio Clube de Peri
nambuco.
—
Fernando Rorel.
g
ísmênia dos Santos.
10 — Tamoio.
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Nova Diretoria da Associacão Brasileira cie Ráclio
Em reunião do Conselho Deliberativo cia Associação Brasileíra cie Rádio, foram eleitos os seguintes membros que dirigirão
os destinos da Casa do Radial islã
no biênio de 1949-54 :
Diretoria: — Vietor Cosia
Presidente; Saint-Clair Lopes
Vice-Presidente; Luiz VassaIo — Vice-Presidente; Orlando
Knrin — Vice-Presidente; Heber
de Roscou — Vice-Presidente;
Paulo Tapajós — Secretário Gera!; Ademar Case — Primeiro
Secretário; Sérgio de Vasconcelos — Segundo Soerelário; Sílvio
Monteiro Reno — Tesoureiro.
Conselho Deliberativo — Dpuler Gilberto de Andrade ¦ — Presideute; César Ladeira — VicePresidente.
Conselho Fiscal: — Membros
Efetivos': Francisco Gomes Maciei Pinheiro, José Mauro, Crbatei Lóes, Alceu Nunes da Fonseca e Aurélio de, Andrade.
Suplentes: José do Saeramento Nogueira e Sousa, Raul da
Silva Longras e João Macedo dns.

X?

Desde que a filosofia não
achou ainda uma fórmula geral de felicidade, cada um deve
procurá-la para si, individualmente. Essa felicidade poderá
ser achada em toda parte, menos na glória. Aqueles cuja
ambição para ela os impele não
são felizes. Na escadaria do
templo da consagração, o infortúnio, sentado, está á espera
dos que sobem. . . Mas não é
"bocas-de-fogo"
tamêle só; os
bém. . .
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Nacional
43-8850
Tupi
23-1647
Mayrink
23-5991
Globo
32-4313
Tamoio
23-5092
Rádio Clube
22-1995
Guanabara
42-0427
Cruzeiro
22-9834
Mauá
22-4960
Jornal do Brasil 22-1519
Continental
32-2750
Ministério
43-3484
Roquete Pinto .
22-8174
Vera Cruz
43-1624

O mocinho e a mocinlia do
Êle é o "crooner" do conjunto
é Elianà, a estrela que Watson

íilme carnavalesco da Atlantida.
"Quitamlinlia Sereriaders" e ela
Macedo

descobriu.

¦ Mis

WATSON MACEDO, OSCARITO, ElIANA, GRANDE OTELO E
OUTROS COLABORADORES DO ÊXITO DE "...E O MUNDO SE
DIVERTE" — FIRMA-SE A ATLANTIDA COMO GRANDE PRODUTORA DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA INDÍGENA
O nosso incipiente cinema vem
vivendo um pouco mais ultimamente. Temos exemplos frisarites
desse movimento em todos os estúdios cinematográficos do Rio

I 1

Máquinas
de Escrever
COMPRA E VENDE

Gabriel Rangel

i
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I
ü 'I

aparelhada
Oficina
para
consertos, reformas e reconstruções a cargo de
mecânicos especializados
FONE 23-4742
Rua Senhor dos Passos, 85
2.a Loja
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e de São Paulo. A Atlantida iniciou 194 9 com a sua
produção
''semi-earnavalesea'',
intitulada
"X.y.E o mundo se diverte", direção de Watson
Macedo,
esse
mesmo diretor cie outros sucessos
como "Não adianta chorar", "Êste mundo é um pandeiro", etc.
Um trio infernal de comicidade. Nem precisa de apresentação e muito menos precisaria
de legenda. Dos três, qual o
mais engraçado? Otelo, Oscarito ou Catalano?
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Tomam parte nessa fita grandes
nomes do nosso plantei artístico,
destacando-se o insuperável Osca rito, e mais Grande Otelo, Ca^alaiio, a linda Eliana, (lançammento de Macedo nessa película)
Luiz Gonzaga, Horacina Correia a
mais brasileira das nossas samdos
Distas, Alberto, o "crooner"
<:Quitandinha
Serenaders"
que
desempenha o papel de galã de
Eliana, e muitos outros bons elementos que fazem de "...E o mundo se diverte" um filme bem interessante e digno de ser taxado de
muito bom, como filme brasileiro.
Filmes assim, de êxito artístico
o de bilheteria e que fazem creditar cada vez mais o prestígio da
Atlantida junto ao público. Esperemos pois as novas produções
dessa marca.
Atualmente esta em confecção
nos estúdios da rua Visconde do
Rio Branco um filme sob a direc>ilo de José Carlos Burle e cujo
título inicialmente é "Somos todos irmãos" .

k M Cl

niiiÉH^HBk

Xx
••¦:

%
¦-¦¦$

'¦'sm

.1

X
¦m

"%

M

iEMHÍ

^as*?^

Hk

XÜ

<s£wmmmmmmm&m'W:' JmmÊÈÈÊBKmwÊ

GILBERTO
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Gilberto é um leitor inveterado. Le tudo que lhe cái às mãos.
Em
baixo: nestes dias de verão abrasador, nada melhor que um reconfortante banho de chuveiro

Gilberto Alves foi um dos que
entraram para o rádio por aca-
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fazia uma serenata no bairro
onde morava Almirante, quando
ouviu chamá-lo:
/
Ei! Você que está cantando. Venha cá.
Atendeu ao chamado, perguntando:
Que é que há?
Você gostaria de cantar no
rádio? A sua voz é boa...
Nunca pensei nisso, mas
não custa tentar...
Assim, no dia seguinte, Almirante levou Gilberto Alves
para o Rádio Clube, onde, após
ser aprovado no teste, passou a
ganhar trinta cruzeiros por programa. O exclusivo da Nacional,
porém, levou pouco tempo na
A-3, porque, como gostasse de
cantar sambas — o que, aliás,
fazia muito bem — acharam que
êle devia interpretar valsas, gênero ao qual não se adaptava de
modo algum. Por isso, após
atuar poucos meses naquela veterana emissora, Gilberto passou um ano sem cantar.
Em 1937, encontrando-se com
Cristóvão de Alencar e Nássara,
foi convidado a ingressar no
"Programa
Suburbano", que
Luiz Vassalo apresentava às
terças-feiras na Rádio Guanabara. Gilberto cantou uma vez e,'
embora tivesse agradado, nunca,
mais apareceu na PRG-8. Tempos depois, estando tomando
parte num ushow" do Clube
Central, no Engenho Novo, ao
compareceram
qual
diversos
cartazes do sem-fio guanabarino, recebeu outro convite, este
para participar das audições do
programa "Sambas e outras coisas", que Marília e Henrique Balista apresentavam na antiga
Rádio Educadora.
Fiz ver ao Henrique
que
não desejava, de maneira alguma, cantar no rádio. Queria
cantar por aí pelas ruas, como
um passarinho, - - disse-nos Gil-
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ALMIRANTE FOI QUEM
0 DESCOBRIU, LEVAN00-0 PARA A RÁDIO
CLUBE — CRISTÃO E
PARTIDÁRIO DO DIVÓRCIO — OUTRAS NOTAS
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Mada
irmão
O
Alves.
berto
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de cantar, apenas.
E depois?
x
Bem, finalmente ingressei
no "Picolino", que a Rádio Mayrink Veiga mandava ao ar sob
o comando do veterano Barbosa
Júnior. Em seguida, fui contratado pela Organização Byington,
HhPIS^^' ^*mmmmmmmmmmmmmmmW^mm^^^^
para cantar nas Rádio Cruzeiro
do Sul e Rádio Clube do Brasil,
ganhando a quantia de 600 cruzeiros mensais. Em 38, porém,
f
rescindiram os contratos de to1 Mir^nTlÉ
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dos os artistas daquelas pô-erres.
Assim, voltei a cantar em proComo bom chefe de família, Gilberto auxilia a esposa em quase todos
gramas particulares até que, nos
¦ti
os afazeres. Na gravura abaixo, vemo-lo sendo acordado pelo seu
primórdios de 1939, fui chamado
;F;Fl
cachorrinho de estimação
pelo dr. José cie Souza Barros,
/:|
àquela época superintendente da
— São duas: o vermelho e o
Rádio Tupi, para ingressar nesnão tenha sido implantado
que
verde.
sa emissora, firmando um conno Brasil.
ü
— Qual a sua côr preferida?
(Conclue na pág. 38)
trato de 4 anos.
Nesta altura, o nosso entrevistado fez um parêntesis para
afirmar que, se hoje é um cartaz do rádio brasileiro, deve
tudo àquele senhor, que atualmente é o diretor comercial da
G-3.
Na G-3 — prosseguiu Gilbcrto — comecei ganhando 400
cruzeiros por mês, sendo aumentado de 6 em 6 meses. Depois,
reformei o contrato, assinei outro e, ao encerrar-se este, transferí-me para a Rádio Nacional.
Prosseguindo a nossa palestra,
quisemos auscultar as preferências, gostos e opiniões do exclusivo da emissora da Praça Mauá.
Assim, pcrguntamos-lhe qual a
sua religião.
Sou cristão, embora raramente vá à igreja.
Que acha do divórcio?
Uma grande coisa. E' pena
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V
sua sugestão. Paulo César" envia fotos.
I' E I X O T O
DULCE
(Rio) - Gastão Formenti
abandonou o rádio há
E' filho do itaanos.

LENITA A LESSIO
LOPES (Marquês de Valença) — O coúp.on serVe. A importância é a
mesma.
(FioPATROCÍNIO AGUIAR
—
as
Estudaremos
rianópolis)
suas sugestões.
BERENICE GOMES (Anápolis)
Emilinha não é casada com Ruy
Rey. Lauro Borges e Castro Barbosa não são irmãos. Temos os
números pedidos, com exj-ção do
õ. Quanto ao resto, aguarrio.
ILZA ARAÚJO Da SILVE LRA
se
(Caxias) — O cantor a que
refere é casado, sim. Snyi pedido
-será atendido, brevemente
-—
FITA AMORIM (Salvador)
"onda
contra o
XNao se trata de
Íüi--Jtor. Cada um tem a tua opilíião, nao é?
AXJCE DE ANGELIS ARAÚJO
Nacional não
(Pratinha) A
.tem nenhum artista com esse nome
CACÍCERO DE HOLANDA
—
Seguiram
YALCAXTE (Cravo)
as informações solicitadas.
ELZA BARBOSA — (Cambará)
1.*) o terceiro é casado; 2.a)
não; 3.a estamos estudando; 4.a)
jã saiu no núi~> 1 ero 6 .
MxA.S. (Rio) — Leda BarboÊle envia
sa está, na Nacional.
a
Escreva,
para
retratos, sim.
PRA-9, Rua Mayrink Veiga, 15.
DA FONSECA
JOSÉ PINTO
(Bom Despacho) — A revista é
mensal. Seu pedido foi atendido.
JURACÍ SOUZA LIMA (Niterõi) — 1.°) Sim. Chama-se Flávio; 2.°) De fato, quase foi; 3.°)
de
Tezourinha, do Internacional
pedidos
Porto Alegre; 4.° Seus
foram atendidos.
(Findam onhanANTONIETA
gaba) — Leia a resposta a Cícero
de Holanda Cavalcante.
(Três LaKLEBER DANTAS
goas) — Ideni.
JORGE DE ABREU (Rio) —
Seu pedido foi atendido.
ULYSSES TRANCHO (Altinopolis) — o preço da assinatura
anual é de Cr? 4 0,0 0.
DOS
FIGUEIRA
GERALDO
SANTOS (Aramama) — Estudaremos sua sugestão. Remetemos
o Suplemento.
ANA MARIA BUZATO
(José
—
«Aguarde.
Bonifácio)
TININHA (Rio) — Gratos peao
Atenderemos
encômios.
los
seu pedido.
MADAME SILVA (Rio) — Está na Tupi; a cantora a que se
refere é solteira. Quanto ao resto, aguarde.
DORA ÁVILA (Rio) — Seu pedido foi atendido.
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muitos
lianos.
CECÍLIA GOMES DOS SANTOS
(Rio) — O escritor a, que se refere não foi contratado pela Glodo
ràdio-ator
bo nem é irmão
ciue citou em sua. cí .rta.
STELA GUIMARÃES ARAÚJO
(Campanha.) — Leia a resposta a
Nair G. Melo.
DULCE MELLO (Rio) — Leia
a resposta a Nair G. Melo.
ROLLIM
FRANCISCO
(Rio)
— A Nacional foi fundada em 12
de setembro de 103G; a Vera Cruz
e a
em 2 3 de agosto
de 1937
Guanabara em 1.° de setembro de

SIMONETA DE F 11 E I T A S
— Celso é
casado;
(Goiânia)
tem 4 2 anos e nasceu em .LmPaulo.
São
de
Estado
diaí.
Aguarde o resto.
VITÓRIA REGIA (Fortaleza)
Rádio Globo: Avenida Rio Branco. .18 3 — 1.° andar: Tupi: Avenida Venezuela, 43; Mayrink: Rua
as
Mayrink Veiga, 15. Aguarde
entrevistas.
JACINTO CAROLINO (Itabira)
O número 5 está esgotado. A
assinatura anual custa, 40 cruzeiros.
NAIR G. MELO (Maragogipe)
Aguarde a. entrevista.
MARLY (Rio) — Estudaremos
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QUE NAO FO0EM SER APRESSADAS.,
A Natureza sge vagarosamente.'E tanto
õ lento desenvolver da crisàlida éni bõrbo eta o dos essulos do bicho da seda,
quanto a maturação da boa cerv. ja são
pr. cessos dá Natureza que não podem
ser apressados. Durante sem¦:nas a fio,
o Brahmà Cliopp fica em absoluto re! ouso, fermentaiito e ama urec ndo,
em gigantescas dornas, sob cuidadoso
e constante contrô e. Nesse período,
Brairma Cliopp assimila todos os ricos
princípios do malte e o sabor tônicoamargo o lúpulo. Eis a razão da superqualidade do Braoina Chopp — a boa
cerveja!
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Há pouco, os ouvintes de
Rádio, em Paris, sofreram por
uma hora e quinze minutos, as
mahiqueiras artísticas do
maestro Pierre Schaeffer, que
apresentou um programa musical absolutamente revolucionario e contrário a todas as regras estéticas de harmonia e
contra-ponto. . .
concerto, que
curioso
constituiu grande sensação nos
meios artísticos, constou do
seguinte programa:
-— Estudo denominado
"Estudo
"Desconcertante"
ou
dos Tor.niquetes", que foi executado por instrumentos formacios de pedaços de madeira,
berimbaus, fovquetas, com os
mais variados e exóticos sons.
"Estudo
dos Caminhos
—de Ferro", que obedeceu ao
mesmo estilo do anterior, com
silvos de locomotivas, bufar
dos vapores das máquinas. ba%
rulho das rodas nos trilhos,
etc. .
"Concertante".
r-< Â
que
consistiu no barulho infernal e
"desconcertante",
para os ouvidos alheios, dos sons de todos os instrumentos de uma
orquestra que se afinam antes
de executar uma partitura musical.
Seguiram-se um número de
piano, sem seqüência, sem harsensamonia e sem pauta, e a"Estudo
o
ção do concerto:
"Estudo
das CaPatético" ou
carolas", corno revolucionáriamente o denominou o seu autor, que utilizou todos os utensílios de cozinha para essa es".harmoniosa"
tranha e
página
musical.
O pior para os delicados ouvidos dos franceses, é que o
maestro Pierre Schaeffer,
"Clube que
de
também organizou o
Ensaios do Rádio", promete
REVISTA

DO

RÁDIO
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(Por CECÍLIA LOUREIRO)
por
Quem ó amante dos tangos
"Enconcerto não deixa de ouvir
tro às cineo"\ da Rádio Globo,
pela palavra quente e agradável
de Antônio Requião. Eqi durante um pequeno intervalo desse
programa que lhe fomos falar.
Requião é gaúcho, nasceu em
Pelotas a 21 de maio cie 1918.
Sua carreira radiofônica iniei ou-se há nove a uns passados
na Rádio Pelotense, após vencer
um concurso, no qual so insereveram cêrcà de duzentos candidatòs; seu primeiro salário foi
a bela quantia de Cr$ 450,00.
Depois veio para o Rio e aluou
nas Rádio Clube do Brasil. Guaiiabara,. Nacional e, atualmente.
na Globo.
— Você nos parece muito rornánl icó. . .
Adivinhou. Sou realmente
romântico em demasia. Sinto
que tudo o que faço é com o coração. E como me sinto bom ouvindo os tangos, esta alma que
canta!
Que votíê acha ilo amor?
o amor... sempre o amor...
sentido da vida... razão de Orlas
as emoções... Acredito no amor a
primeira vista. Por que? Há
muitos anos, em 1935, mais ou
menos, limbro-me perfeitamente, numa cidade do interior,
seqoando conversava com uma ohonhorita, momentos depois
gava uma sua amiga-; cumprimcnlámo-nos, veio a protocolar
continuar em suas arrojadas
anunciando ^>ara
iniciativas, "grande
concerto
breve um
sinfônico". . .

apresentação e... pronto uma
"páixbnite aguda*'. Depois...
bem, mas isso é outra história...
E sobre o divórcio, o que
nos diz?
Abstenho-me de falar em
matéria tão complexa entre nós.
Que acha das fans?
Fans! Criaturas que-seguem, através do receptor, todos
e que, muita*
os nossos passos
"de
mais" das nosvezes, sabem
sas vidas. Eu as aprecio bastànl-é; são imprescindíveis, po.is,;
sem elas, não haveria estímulo..
Qual o tipo de mulher que
você mais admira?
Não tenho um tipo especificado de mulher. Rode ser ela
loira, ruiva ou morena. Necessárío é que tenha distinção, sobriedade e que seja, sobretudo,
bastante feminina.
Qual a sua maior ambição?
—Cm sonho de beleza! Gosfaria de ter um grande apartanumlo no Lebion para poder
morar com a minha família; Eu
adoro' o Lebion!
Quais as suas preferências
literárias?
Gosto de ler biografias.
Gosto também de romance de
Dos autores, prefiro
ficção.
Érico Veríssimo e José Lins oo
Rego.
Como você encara a crítica?
No que diz respeito à arte,
a crítica deve ser sua companheira inseparável'*.
Ao nos despedirmos. Requião
fèz empenho de que fossemos
portadores do seu abraço para
os leitores da REVISTA DO RÁDIO, principalmente para as leitoras, é claro... .
33
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O CANCIONEIRO
GALANTE DO BRASIL
CRIOU UM GÊNERO TODO PESSOAL PARA FUGIR
AO
ROUBARÁ
—
O
NÃO
CINEMA
O
ROTINA
À
RÁDIO — SEUS PLANOS PARA O FUTURO
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% (Esto é Ronaldo Lupo, o cancionciro galante dio Brasil
í

É' difícil, no Brasil, saber qual
o cantor de rádio que possuL o
Xmaior número de fans, pois estes se dividem de acordo com as
suas preferências musicais. Teque
mos nm Vicente Celestino
conta com infindável número de
admiradores. Um Chico Alves, o
eterno "Rei da Voz", que domi-

na um grande número de aficionados. Mas, um absolutismo no
conceito público, nenhum deles.
possui.
no
elemento
um
Possuímos
"broadcasting" indígena, que fugindo ao rotineiro enveredou por
um caminho diverso. Escolheu
um gênero difícil, mas original.
mesmo
Canta e representa ao
tempo. Interpretação e voz se
amalgamam e fazem um conjunto agradável, proporcionando aos
que o ouvem a sensação diferente de um estilo não muito brasileiro, mas bem latino. Uma mescia de cançoneta francesa com o
antigo lundu brasileiro. A graça gaulesa aliada à poesia popular do Brasil. Sobretudo, o gosto
com que apresenta os seus números e a elegância com que se
veste. Esse é Ronaldo Lupo.

Podem alegar que êle não tem
muito cartaz. Concorda-se. Não
se lhe pode é negar grande valor
e grande ascendência sobre o publico feminino. Isto prova que a,
falta de excessivo cartaz nada representa quando o elemento tem,
de fato, valor.
Para satisfazer o pedido de inúmeros leitores, da REVISTA DO
RÁDIO, procuramos Ronaldo Lupo para que êle nos desse impressoes sobre a sua vida artística.
Encontramo-lo nos estúdios da
Cinédia. Fomos logo ao que interessava. . .
Ronaldo, a nossa finalidade
é levar algo sobre a sua vida a.rtística
para transmitirmos ao»
nossos leitores.
Ora, amigo, sou todo seu.
Para os fans da REVISTA DO
ser todos
devem
RÁDIO, que
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CARMÉLIA

ALVES

À estrelinha da A-9 sorriu, fitou o seu marido significativamente, e respondeu:
Ter um filho.. . Infelizmente, não posso realizar essa
grande aspiração, pois, como
você deve saber, levo uma vida
atarefada, cheia de compromissos artísticos.
Como é que você se diverte?
Não disponha quase de
tempo para distrair-me. Entretanto, quando arranjo uma brecha, vou ao cinema, assistir a
m
um filme qualquer, embora seja
admiradora fervorosa de lngrxd
m& \ Bergman,
— Quais são as suas novas
I gravações?
Sobre este ponto nada pos-

m

Conclusão da pág. 19)
so adiantar-lhe, pois estou em
negociações para firma^ um
contrato de exclusividade com a
Continental,
o
Prosseguindo, indagámos
que ela pensa d°s fans.
São criaturas formidáveis
— respondeu Carmélia. — Se
não existissem .os admiradores,
que nos cercam de mil e uma
atenções, o que seria do artista?
A nossa entrevistada fez uma
pausa, após o (\ue acrescentou:
Por falar em fans, aconteceu-me, há pouco, um fato interessante.
Solicitamos, então, que nos
narrasse o acontecido, com todos
os efes e erres.
— Imagine você que, nos ultimos dias do ano transato, re-

çebí uma extensa carta de Montevidóu, na qual um jovem, em
mais de cinco laudas, me confessava ardorosamente a sua admiração por mim e pela minha
voz, dizendo que estava disposta
a vir ao Rio, imediatamente,
para realizar as suas românticas
propostas, dependendo, é óbvio,
da minha resposta.
0 marido da nossa entrevistada, calado, ate então, resolveu
manifestar-se sobre o ocorrido,
dizendo:
Naturalmente, a notícia do
nosso casamento ainda não chegou até o Uruguai. ..
Não se importe, porem.
Brevemente, esse admirador romântico ficará sabendo que,
desde IM2, passei a chamar-me
Carmélia Curvelo Ramos... —
finalizou, sorridente, a exclusiva
da Rádio Mayrink Veiga.

PERDA DE FOSFATO»
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Maiores esclarecimento escrevam?
Caixa Postal 3.061 - Rio
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Maiores esclarecimento escrevam:
r,alv»' ^ostal s 061 - Rio
no
rádio
aqueles que escutam
Brasil, tenho todo o interesse de
esclarecer o que provoque curiósidade.
Quando começou ?
"broadeasting"
Estreei no
em 19 39. Criei um gênero todo
pessoal, fugindo à. rotina dos sambas, não por depreciá-los, mas
por internasse de não me banalizar. . . Meu próprio temperamento
pedia que eu enveredasse por outro caminho. . . Mais romance,
pedia o meu "imo"... E assim
Músicas leves, engraçao fiz.
das, sem serem "salgadas", com
um ligeiro acento para a cançoneta francesa, mas com uma cae
brasileira,
bem
racterística
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"Estou aí?", película
Ronaldo Impo e Ciro Monteiro, numa cena de
na qual d aplaudido "chansonnier" desempenha o galã
— Nunca, meu caro. O Cinema
que pedem do intérprete, modesainda é um passa-tempo. O Rá-a
to como eu, , uma interpretação
dio já é uma realidade. Um não r
consigo dar
müsico-teatral. Se
prejudica o outro. São irmãos::
essa interpretação, não sei... Só
que se socorrem nos momentos
posso afirmar é que tenho agraprecisos. . . O que nos carece, está
dado. Não e o suficiente?
claro, é isso: União. Felizmen- :
Muito bem, Ronaldo.
Já
te, nesse sentido, essas duas atiestá
tão
expansivo,
diga-me
que
dado ,
se têm
vidades artísticas
algo sobre os seus projetos para
muito bem. E, se o Cinema nos 1
o futuro.
dá a oportunidade de vermos até|
Meus projetos- para o futuonde chega o nosso prestígio ar--à
ro, são iguais a todos os de quem
tístico, o Rádio nos proporciona"
tem responsabilidade diante dos
esse prestígio.
Esta- 1
Muito bem,
Lupo.
seus admiradores. . . Acertar cada vez mais. Aprimorar os domos satisfeitos. E, como nós, fites artísticos e apresentar, semcarão satisfeitos os seus fans.
Adeus. Peço que agradeça %
pre que possa, novidades.
—- Mas, ao que parece, o Cipor mim, a todos os que me têm ;
incentivado com seus aplausos, ou
nema nacional, te roubará ao Ráde cartas qué
por intermédio
dio, não?
tenho recebido. Oxalá, a REVISTA DO RÁDIO continui como vem;
Outra cena de "Estou aí?",
sendo até agora: a líder das revendo-se o nosso entrevistado
vistas especializadas.
,ao lado de Emilinha Berba
Um abraço, um aperto de mão,
o redator para a revista e o ar-í
tista para o estúdio.
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Rádio de Minas
(Conclusão da pág. 20)
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— "Programa do Pinduca". Aos
domingos, a partir das 20 horas,,
pela onda da Rádio Inconfidência. Apresentação e direção geral de Seixas Costa, com o va- f
lioso auxílio de Tio Zeca e Eliasí
Salomé.
Um conjunto que veral
"Caido&É
agradando é, sem favor,"east"
d*Pf
do Céu". Pertence ao
Rádio Guarani. *
A, Inconfidência tem urriA
novo locutor — Sérgio Montene-1
gro.
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PENSAMENTOS

UM CASAMENTO FELIZ

Tudo é ilusão c vaidade fora
do terreno das verdades lenta—
EMILE
adquiridas.
mente
ZOLA.

O conservantismo político, moral e religioso, bem como a inclinação a receber ordens, são a melhor base para um casamento
.bem sucedido, de acordo com o professor Herberf Lamson, da Uniyersidade de Boston.
O melhor material paro a confecção de um marido, a seu ver,
casas dos
é encontrado entre homens de meia idade, ou nas últimas•'mimados'*
vinte, os quais já se ajustaram ao ambiente, não sendo
pelos pais e, alem disto, emotivamente equilibrados.
Uma tendência á variação da depressão à felicidade ou aderir
a organizações denota, por outro lado. rima grave fraqueza emotiva,
que pode ser causada por insegurança psicológica.
Seis meses de conhecimenlo entre os futuros cônjuges, antes
do casamento, deviam constituir o mínimo. Os noivos deviam investigar a. vida pregressa e as preferências um do outro.
Por fim, contrariando a opinião geral, o Pr. Lamson diz que,
de falo, não vê motivo para que a esposa deva ser mais jovem que
o marido, pois que, de regra, a mulher sobrevive ao esposo.

CHI LO SA...

Ai dos e_ue. vivem só na torra
olhando o horizonte com o olhar
Esses não vivem. —
da carne !
GUERRA JUNQUEIRO.
O homem que se domina a si
mesmo, supera aquele que conmiista cidades. — RICKARD H.
HOFFMANN.
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PERFUME-SE COM
Não se perfume eom excesso.
Lembre-se que o exagero é sempre contraproducente. Não esqueea qxie a liôite ê o momento
mais apropriado para. expressar
sua personalidade em perfume.
x .
Ws pequenas que trabalham de4em usar o perfume cm pécjicenissinta quantidade ou suUsiiiuíIo completamente pela fragância
suave de uma água de colônia.

A verdade não existe senão
para as almas fortes e desinteressadas. — NIETZSCHE.
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tèt REVESTIMENTOS E MOLDURAS
• ESTTJQUE ESTAFE EM GERAL
• CERÂMICA DE ITAIPAVA

Di eu "

Quem sabe até onde vai a auda.eia das paixões humanas ? -ESQUILO.
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Av. N. 8. de Copacabana, 808 - A

PREPARANDO PARA O FUTURO
í

A criança, a quem tudo se facilita, acostuma-se a ver satisfeita
contrariam um
qualquer de suas vontades. Se, ainda pequena, lhe
capricho, tem crises nervosas: se adulto, sofre um insucesso, clesanirna e dificilmente consegue equilibrar-se na vida. Eduque seu
sem lhe satisfilho, ensinando-o a contentar-se com o razoável c
fazer todos os desejos, pára que, mais tarde, êle saiba vencer dignamente as dificuldades da vida.

CUIDE DE SUA ESCOVA
DE DENTES
Depois de escovar os dentes,
en.raiiuc a escova eom água fria
e seque-a energicamente com
uma toalha. Conservará assim
durante maior tempo a dureza
de suas cerdas.

IX

ANTOLOGIA
A única guerra que, até hoje,
aprovei foi a guerra de Tróia.
Estalou por causa de uma mulher.
Ao menos, os homens sabiam o
—
motivo por que combatiam.
WILLIAM LEON PHELPS.

-J\

U

S Há naturezas ferozes e tranquiIas. São destinadas para os vendavais. — VICTOR HUGO.
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BANCO FEMININO
Insistiu-se sempre em cjue as mulheres não entendem de negocios e que são más administradoras.
Claro está cjue estas acusações tem sido formuladas, geral'mente, por esposos mal humorados. E uma
prova, entre mídias,
contra ossos assexções c a existência, em Soa Francisco, nos Estados Unidos, d'' tem banco que c totalmente administimdp por mulhe res.
Todos os seus empregados, a administração e a diretoria do
mesmo estão compostas exclusivamente do representantes do belo
sexo.
Esto estabeleciniento foi criada, faz mais de Quinze anos. pela
senhora Chag Rorgeè, de origem, chinesa, e se montem em uma.
¦.*. situação tão próspera que é considerado como um dos mais
poderosos da cidade,

A senhora Rorgee usa os mesmos sistemas dos outros estabelecifwnlos bancários o dá conselhos úteis a seus clientes sobre inversões vantajosas cm lòda classe de negócios. A único coisa c/ue
diferencio este banco feminino dos demais, c que não concede crêditos para contrair casamento.
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É BOM SABER QUE...
Ninguém onda de capote em pleno verão: serio simplesmente
absurdo. Pois quem conte feijoadas, muita carne è pratos gordurosos. nos dias de calor, comete absurdo ainda maior: fica como
que encapo!ado por dentro. Conta de acordo com o clima e as necessidudes de seu organismo: no verão, evite as comidas gordurosas
e muito condimentadas.

AS MÃES
05 pais nunca devem lançar em rosto dos filhos defeitos físicos
que estes tenham. Nem mesmo convém lembrar-lhes essa condição
desagradável. Quando o fazem, concorrem para que a criança
passe a se considerar inferior às demais e perca a confiança em si,
tornando-se, assim, presa do que se chama complexo de inferioridade. Se seu filho apresenta algum defeito físico, procure incutirlhe, com habilidade, a convicção 'de que isso em nada lhe diminui
a capacidade.

CONSERVAÇÃO
DOS CREMES

A

Os cremes c os leites de beleza

devem

manter-se

longe

A

fl

Bètty Hutton, famosa "staí da
Paramoimt, apresenta, aqui. interessante sugestão às leitoras que
nestes dias quentes, procuram as
Examinem
o "maillot"
praias.
c vejam se não é um amor
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COMPLETO SORTIMENTO
Vendas à vista ou a crédito SEM FIADOR

do
URUGUAlA.fsJA

calor.

Um calor intenso déstrói
o equilíbrio de certos cremes e
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Gilberto Âfives...

CR ÍTICA :

SEQÜÊNCIA

G-3

DEMÓSTENES GONZALEZ
A consagração de um progravia de rádio depende exclusivamente da força que cie tenha
para prender o ouvinte e fazer
com que esse ouvinte sinta, Iambem, que está participando do
'programa.
Sem falar nos programas de
auditório que, cm verdade, atingem apenas a um limitado numero de escutas, quero falar da
"Seqüência G-3"
porque consiclero esse programa, senão perfeito, pelo menos um dos que
mais realiza em proveito do
povo e que tem, realmente posum
atingir
sibilidades
para
maior número de ouvintes. Trata-se de uma audição que não
eretiniza o povo, pelo contrário.
trabalha para elevar o seu nível
intelectual. Nas produções de Cêsar de Barros Barreto, principalmente, ensina-se a prática da
democracia e aí o rádio está no
seu legítimo papel. Quando o
<cZé-Povinho" se queixa, que falta água e o estômago está doendo, fala por todos nós e conseque realizar a participação do
povo inteiro naquele programa.
Todos gostarão de escutá-lo,
porque ali vão as queixas e as
reclamações de todos. E' um
''bróãdcast" sadio e que atinge as
finalidades do rádio. Diverte
sem, cretinizar e educa sem palavras difíceis e sem métodos
complicados. Não conheço ninquem da G-3 e jamais vi os seus
produtores, mas a verdade manda dizer que ali se faz rádio e
do bom.
Entretanto, aquela participa"Histórias
ção das crianças nas
da Carochinha", não convence e
não agrada. Audição para garotos deve ser isolada, em outro
para a
horário e exclusivamente "Cordão
petizada. Bem feito é o
"Sidos Chaleiras", excelente a

nuca do Dia" e sadio o humorismo que faz Alexandre de Souza
em "Mçvriquvnha e Maricola".
Magnífica a Orquestra Tabajara
e regida/rés os númcrosHle canto,
pois que o repertório dos artisias ó (fuusc nenhum. Déo. indiscutlvelmente uma Ixui roz. estragada com um péssimo repertório de adaptações cretinas e
pafriotiees ridículas. As Garotas
Tropicais, apesar da ternura da
voz e da maciez das suas inlerpretações, só cantam um número
é o samba
realmente bom, que
"Santa
Terezi(te Ari Santos,
nha". Araci de Almeida, a graude Araci. felizmente consegue
se manter com o repertório de
carnaval que. sem ser de primeira. é bom. Badít, que para os ouvintes de casa é apenas pausa,
bumbo e risos do auditório, não
compromete porque são raras as
suas apresentações. Pato Prelo,
Zé e Ziiãa, Jorge Veiga e Mário
Camargo se defendem como podem. Roberto Silva, bom: Cole e
Celeste Aida, ótimos. Aconselhamos, todavia, aos dirigentes da
Tupi a rogar aos seus artistas
mais cuidado com os repertórios. A dupla Verde- Amarelo
"Cadê Jane" e pegou
largou o
"Casa Vazia", dois xaropes que
nem parecem produto desses
de
dois
grandes distiladores
samba que são Wilson Batistas
Erasmo Silva. Contudo, a parte
musical é amplamente compensada pela parte falada, pois
Paulo Gracindo e Antônio Maria
sabem prender o auditório sem
esquecer os ouvintes de casa.
São alegres sem se tornarem espalhafatosos. Sabem que milhares de pessoas os escutam e não
trocam essas milhares pelas cento e poucas que estão no auditório. Eles valem o cartaz.

CONSERTOS E TRANSFORMAÇÃO DE RÁDIOS
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EM VITROLAS

Irac

8010

Rua Riachuelo, 194
1.° e 2.° andares
Tel. 32-3101

(Conclusão da pâg. ttl)
Em seguida, indagámos qual o
seu prato predileto.
-— OníM' saber de uma coisa?
Eu sou do boa boca. . .
Quisemos, saber, então, quais
os dias de sorte e os de azai' do
•v

nosso entrevistado.

Grilrespondeu-nos
Rindo,
berto:
Nao acredito nessas coisas.
Tudo, para mim, corre bem, gra-f
ças a Deus. Por isso, meu caro,
não tenho nenhuma superstiÇão.

Como é que xovè passa as
horas de lazer?
Gomo os garotos (\^ meu
bairro: soltando papagaios ou
resolvendo alguns dos muitos
quebra-cabeças que possuo.
— Gosta de ler? Quais os
autores que prefere, Gilberto?
Aprecio imenso a leitura,
porém, não tenho predileção por
muitos autores. Gosto apenas de
um: Malba Tahan, do qual possuo todos os livros. Fora disso,
sou doido por biografias, sendo
possuidor de uma infinidade deIas. dos mais consagrados escritoros. Mas. ..
Gilberto fez uma pausa, e
quando íamos perguntar o que
havia, êle acrescentou:
Mas também sou doido por
histórias em quadrinhos, sendo
alvo, por isso, dos gracejos dos
meus colegas e amigos...
Perguntamos, em seguida, ao
nosso entrevistado., que nasceu
no Rio a 15 de abril, tem 1,63 de
altura, pesa 70 quilos, calca sapatos 38 e usa colarinhos 39,
quantas cartas havia recebido
até agora.
Assim fie chofre, é difícil
responder. Mas, posso assegurar-lbc que já recebi mais de
trinta mil. Ainda outro dia
queimei umas 16 mil...
Qual o gênero de música
que pretere?
Gosto bastante de valsas e
sambas.
Arrematando a entrevista,
perguntámos quanto já ganhara
êle até o momento, entre rádio,
excursões, discos e festivais.
Gilberto cocou a cabeça, pensou, pensou e, em seguida, finalizou: •
Já ganhei um bocado de
cruzeiros à custa da minha voz.
Porém, e isto é a pura verdade,
ainda não ganhei o suficiente...

A>-

RÁDIO DE
PERNAMBUCO
Por J. CELSO RAMOS

B

Alcançaram grande sucesso os
programas carnavalescos da Rádio Clube de Pernambuco, com a
colaboração da Orquestra de
Frevos A-8. Desde janeiro último que a veterana emissora
apresentou diariamente vários
entre os
programas de Carnaval,"Carnaval
quais vede destacar o
em 3 Ritmos", redigido por Telga
de Araújo.
A Rádio Jornal do Comércio
está agora apresentando interesde variedades
sante programa
"Caravana
das 9",
denominado
Mendes e
redação de Ubirajara "cast"
L-6.
desfile de valores do

Este aqui é Ijuíz Bandeira, festejado intérprete de melodias
populares. Pertence ao "cast"
da Rádio Clube e é dono de
grande cartaz em Recife

Movimentam-se novamente os
cronistas radiofônicos da Capital
para fundar o seu órgão de elasse, a Associação dos Cronistas
Radiofônicos de Pernambuco,
tendo à frente o veterano radialista e cronista Luiz Maranhão.
*

*

mano que possui interpretação
digna cie registro. Perdeu assim
o querido conjunto pernambuca**
no uma das suas melhores figurás enquanto ganhou o rádio
pernambucano um grande cantor.

*

A saida do solista dos "Ases
do Ritmo", deu motivo para que
aparecesse no nosso Rádio uma
verdadeira revelação como cantor. Trata-se de Claudionor Ger-

a
óm páreos altamente aelechmada
elemento* • dos mctodoo
rijoero—mento cientifica» de saa

Com o concurso da sua Orquestra Sinfônica, a Rádio Jornal do Comércio apresenta, semanalmente um belo programa
intitulado "Rapsódia", sob a
orientação de Teófilo de Barras
Filho e direção musical de Vitente Fitipaldi.
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Sônia Maria é o nome de uma
das nossas melhores sambistas.
Dona de uma bela. voz a sambista da P. R. A-8 vem-se firmando
dia a dia nas suas audições semanais.
* * *
O programa de auditório "VaCastelão",
riedades Fernando
que todos os sábados é apresenlado pelas ondas da Rádio Club,
continua a agradar. Comandado
por Fernando Castelão, revelação como animador de auditório
e radiator, é indiscutivelmente o
programa de auditório mais
completo do nosso Rádio.
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INÍCIO DE CONVERSA

Manuel Dura es, dirigente do
«castí9 rádio-teatral da Record,
é, inegavelmente, um dos ruais
completos rádio-atores

o

A partir de hoje (e doravante todos os meses, se Deus quiser),
os leitores desta revista, encontrarão meia dúzia de linhas falando
do rádio de São Paulo. Além de notícias, informações, curiosidades
radw-teae novidades, iremos comentando programas, intérpretes,
broaotro, locutores, redatores e tudo o mais que acontecer no brasil.
do
casting" paulista e possa interessar ao grande publico despretenNossos comentários terão um curso ameno, simples e
de cricioso, com caráter mais informativo do que propriamente tudo o
tica' E' claro que nem sempre o cronista poderá aplaudir
Mesmo assim, sua conduta terá. permanentemente,
que se fizer.
'elevados,
com características construtivas de quem prointuitos
radiofônicos, enquadrando-os
cura compreender os nossos artistas
"broadeasting"
e das possibilidades
dentro do ambiente do nosso
reais que esse ambiente lhes faculta.
doíaO que é certo, porém, é que o rádio de Sao Paulo poderá, hoje
secção que
vante, contar com a REVISTA DO RADIO, pois esta
ser útil aos
se inicia, outra coisa não pretende e ambiciona, senão
noticias e mseus leitores, que aqui encontrarão um punhado de
Entendidos?
formações a respeito do sem-fio bandeirante.
MÁRIO JÚLIO

Do presente número em
diante, tudo quanto se refira J
ao Rádio de São Paulo será
tratado nesta revista por Mário Júlio. Os paulistas bem o
conhecem: talento e sobriedade que se aliam a entusiasmo e sensatez. Jornalista emérito e profundo conhecedor
do Rádio, temos certeza de
que fizemos uma. escolha fiel
e justa. W êle, doravante, ^a
voz desta revista em São
Paulo.
a DIREÇÃO

A Rádio Bandeirantes, que está confortàvelmente instalada em
prédio novo, um arranha-céu da
rua Paula Souza, onde inaugurou
um amplo auditório, e outros melhoramentos técnicos, vem levando a capricho a sua nova linha
de programação. A PRH-9, que
é a menina dos olhos de Rebelo
Júnior, seu diretor, está com jei-

Arminda Falcão, cantora de
melodias portuguesas da rádio
Tupi. É uma das belas vozes
do "broadcasting" paulista

"rádioCiglioni,
Waldemar
é o
num" de qualidades,
maioral da Rádio São Paulo,
onde faz um pouco de tudo

tfXWÍfi
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A BANDEIRANTES

to de subir mais alguns pontos na
cotação dos ouvintes com as suas
bonitas realizações.

A TUPÍ E A DIFUSORA
A Tupi e a Difusora vão indo
bem. Como sempre. Bons programas, bons cantores, bons redatores, bons rádio-atores. A sua
equipe continua brilhando. Túlio
Cidinha Silveira,
bistas da terra
tegra a equipe
da Rádio

uma das samda garoa, inde exclusivos
Cultura

.
^W^^^^^^^^^^^^^^X

"Sertanejadas",

"A

valsa nasceu
em Viena", não se podendo esquecer que o seu rádio-teatro é
considerado um dos melhores.

de Lemos, Walter Porster, Homem
ro Silva, Rosa Pardini, Osni Silva, Ciro Bassini, Oduvaldo Viana, Lia Borges de Aguiar, Marino Gouveia, Dionísio Azevedo e
apresentando
outros continuam
m bom rendimento do seu trabalho.
W
O ponto alto de novidade na Tupi
foi sem dúvida, a audição do faGeorge
moso violinista
Boulanger.

P

A PANAMERICANA

m

Esta emissora, como é por demais sabido, é especializada em
esportes. E vai daí...

CRUZEIRO DO SUL

A RECOHD
A PRB-9 vai marchando, no
ritmo de sempre. Com prograe programas
mas que agradam
mm que não
Entretanto,
agradam.
Isaura Garcia, Blota Júnior, Os
valdo Moles, Neide Fraga, Zé Fidelis, Manezinho Araújo e outros
üf
'
TO*,
fazem sempre bom rádio. Das 11
Bflh
emissoras de São Paulo, a Record
é a única que cobra ingressos para os seus programas de auditório.

A Cruzeiro do Sul atravessa um
período de confusão, de verdadeira marcha a ré, pois tendo dispensado quase todos os artistas
do seu "cast", está transformada
numa verdadeira máquina de rodar discos.
Todavia, há
quem
afirme, que a direção da PRB-6
não pretende persistir no erro e
jâ está tratando de formar novamente a sua equipe de cantores,
redatores, etc.

RÁDIO SÃO PAULO

ff>*»ya^fff»^"ff?^a- fi**--*;

Walter Forsíer, primeira fi*
gura do rádio-teatro da Difusora, além de vser excelente
galã, escreve boas novelas

RÁDIO GAZETA

A CULTURA

A Rádio São Paulo tem melhorado bastante, nestes últimos tempos. Este ano, então, a emissoestá
ra de Waldemar
Ciglioni
lllllf apresentando uma série de novos
programas que se recomendam na
sua quase totalidade. Merecem
as seguintes reaHp registro especial
"Sob
a luz do meu bairHfli lizações:
BÍ ro", "7 dias em 3 0 minutos",

A Rádio Cultura vem-se conduzindo bem, muito bem mesmo.
Tem ótimos programas culturais
como "Repto aos enciclopédicos"
um dos melhores que conhecemos.
José Nicolini, seu diretor, é um
homem que entende do riscado e
leva o negócio muito a sério.

mm
'«ia

A Rádio Gazeta, cujo "slogan!!
continua sendo a "Emissora de
Elite", continua
realizando carinhosamente a sua ^missão cultural, transmitindo apenas músi»
cas eruditas ,merecendo elogios
o seu "cast" de artistas líricos.
fr

SABIA?. §.
Você sabia que o nome do hamorista Zé Fidelis, da Rádio Recora, é Gino Costopasi?

Hp.í

B :W

Assis pâctieeò, aplaudido têiipr
bandeirante, exclusivo da Rá(lio Gazeta, atração dos programas de estúdio

Anita Gonçalves, soprano lírico
do sem fio sampaulino. É ex-

II
•r m

elusiva da Rádio Gazeta
mim
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Ivaní Ribeiro, um dos grandes
cartazes femininos do rádio
atualmente,
está,
paulistano,
na Bandeirantes
1,
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COPACABANA GANHOU UM
RESTAURANTE DIGNO DE SUA TRADIÇÃO
"MYATA. MONTADO COM ESMERO E LIM^?A. É O PONTO
O RESTAURANTE E BAR
BAIRRO
DE CONCENTRAÇÃO DAS FAMÍLIAS E DA GENTE ILUSTRE DAQUELE
Felizmente, existe já alguma
coisa nessa nossa maravilhosa eiconsiderada
dade, digna de ser
por todos os que se interessam
pelo desenvolvimento e pela civilização desta São Sebastião do
Rio de Janeiro.
um
Copacabana
em
Temos
Restaurante digno de ser, trazido
ao conhecimento de todos os inestabelecimentos
em
teressados
onde se encontrem, além, do bom
e
fino
passadio, um ambiente
sem o perigo da desmedida exploração que vai correndo todos
os cantos da nossa cidade. Trata-se do RESTAURANTE E BAR
MYATÃ, situado à Avenida Nossa
Senhora Copacabana número 202,
perto do Lido. Montado com todos os requisitos modernos, dirigido por elementos conhecedores do "metier", com muita lim"menu''' variadíssimo, esse
peza,
Restaurante veio preencher uma
lacuna que se fazia notar naquele
o
da Cidade. E
bairro chique
diferente
notar de
que se faz
nesse estabelecimento é justamente a modicidade dos preços, coisa nada comum em Copacabana.
Fomos procurar os proprietários
No clichê, um recanto do Myata.
vendo-se os srs. Halbernes Sousa
e João Nunes, dirigentes do conceituado estabelecimento da Av.
Nossa Senhora de Copacabana,
cujo objetivo primordial é servir
bem por preços acessíveis
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do 4ÍMYATÃ, e com os mesmos
o nosso intepalestramos, pois
honestamente,
rêsse é apontar,
aos nossos leitores, casas como
essa que merecem o apoio de todos os que incentivam o comércio
honesto da nossa terra. Lá chegando, fomos recebidos pelos srs.
Halbernes Sousa e João Nunes,
o primeiro responsável pela pare o segundo
administrativa
te
são
pela parte culinária. Ambos,

i^^B^^^^^^PP^^^^

*Jf^tÍ

u^ra^^^^K- >

KH^T H^^PII^

Um aspecto do salão do Restaurantc e Bar Myata, a mais completa casa no gênero. O referido
estabelecimento é lrequentadíssimo pelos artistas do nosso rádio
bem como pelas famílias e «ente
ilustre de Copacabana
profundos conhecedores do ambiente, pois de há muito que dirigem casas desse gênero. O sr.
Nunes foi 14 anos chefe de coPalace".
zinha do "Copacabana
o ResDisseram-nos, eles, que
taurante Myata só tem um objetivo: Servir bem. Quanto a aceimereceu,
taçãò que a sua casa
prova a freqüência fina que a
mesma tem: literatos, jornalistas,
diplomatas, elementos de Rádio
acolhidos
e Teatro, etc, todos
com igual carinho e satisfeitos
com o modo pelo qual são tratauma
dos. Possui o Restaurante
característica de servir bem e barato: o preço fixo. Parece incrível que no bairro mais chique da
cidade se encontre uma casa tão
bem montada e onde o cliente
apenas
por
pode se alimentar
20 cruzeiros!
Satisfeitos com os esclarecimennos foram
tos que
prestados,
agradecemos aos proprietários do
Myatã.
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